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Радова  Антоніна  Степанівна,  вчитель  інформатики  Одеської  ЗОШ  №  60.  Назва
дисертації: «Z-функція Гекке та її застосування в асимптотичних задачах». Шифр та назва
спеціальності  –  01.01.01  –  математичний  аналіз.  Спецрада  К41.051.05  Одеського
національного університета імені І.І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; т. (048)
723-52-54). Науковий керівник: Варбанець Павло Дмитрович, доктор фізико-математичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  комп’ютерної  алгебри  та  дискретної  математики
Одеського  національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова.  Офіційні  опоненти:
Працьовитий Микола Вікторович,  доктор фізико-математичних наук, професор, академік
АН вищої школи України, професор кафедри вищої математики національного педагогічного
університету   імені  М.  П.  Драгоманова;   Дмитришин  Дмитро  Володимирович,  доктор
технічних наук, професор, проректор з наукової та науково-педагогічної роботи Одеського
національного політехнічного університету.

Стехун Анжела Олексіївна, старший викладач кафедри вищої математики Одеської
державної академії будівництва та архітектури. Назва дисертації: «Асимптотичні зображення
розв’язків  нелінійних  диференціальних  рівнянь  третього  порядку».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  01.01.02  –  диференціальні  рівняння.  Спецрада  К41.051.05  Одеського
національного університета імені І.І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; т. (048)
723-52-54).  Науковий  керівник:  Євтухов  В’ячеслав  Михайлович,  доктор  фізико-
математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  диференціальних  рівнянь,  геометрії  та
топології  Одеського національного університету імені І.  І.  Мечникова. Офіційні опоненти:
Теплінський Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри математики Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка;  Плотніков
Андрій  Вікторович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри
інформаційних технологій і прикладної математики Одеської державної академії будівництва
та архітектури.

Конарева  Світлана  Вікторівна,  асистент  кафедри  математичного  аналізу  і  теорії
функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.  Назва дисертації:
«Нерівності  типу  Джексона  в  гільбертових  просторах».  Шифр  та  назва  спеціальності –
01.01.01 – математичний аналіз. Спецрада Д 26.206.01 Інституту математики НАН України
(01024,  м.  Київ,  вул.  Терещенківська,  3,  тел.  (044)234-50-51).  Науковий  керівник:
Бабенко Владислав Федорович,  доктор фізико-математичних наук,  професор, пенсіонер.
Офіційні  опоненти:  Вакарчук  Сергій  Борисович,  доктор  фізико-математичних  наук,
професор,  професор  кафедри  інформаційних  технологій  Університету  імені  Альфреда
Нобеля;                                         Сердюк Анатолій Сергійович, доктор фізико-математичних
наук,   провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН
України.
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Маслова  Юлія  Петрівна,  науковий  співробітник  ВОНД  НПУ  імені  М.П.
Драгоманова. Назва дисертації: «Тополого-метрична та фрактальна теорія двоосновного G2-
зображення чисел і її  застосування». Шифр та назва спеціальності – 01.01.06 – алгебра та
теорія чисел. Спецрада Д 26.206.03 Інституту математики НАН України (01024, м. Київ, вул.
Терещенківська,  3,  тел.  (044)234-50-51).  Науковий  керівник:  Працьовитий  Микола
Вікторович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  декан  фізико-математичного
факультету  НПУ  імені  М.П.  Драгоманова,  в.о.  завідувач  відділу  динамічних  систем  та
фрактального аналізу  Інституту математики НАН України. Офіційні  опоненти:  Пришляк
Олександр  Олегович,  доктора  фізико-математичних  наук  професор,  професор  кафедри
геометрії,  топології  і  динамічних  систем механіко-математичного  факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;  Олійник Богдана Віталіївна,  доктор
фізико-математичних наук, професора, завідувач кафедри математики Києво-Могилянської
академії.

Опанасенко Станіслав Вікторович, аспірант відділу математичної фізики Інституту
математики  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Узагальнені  групи  еквівалентності  та
розширений  груповий  аналіз  диференціальних  рівнянь».  Шифр  та  назва  спеціальності –
01.01.03 – математична фізика.  Спецрада Д 26.206.01 Інституту математики НАН України
(01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. (044)234-50-51).  Науковий керівник:  Попович
Роман  Омелянович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  провідний  науковий
співробітник  відділу  математичної  фізики  Інституту  математики  НАН  України.  Офіційні
опоненти:  Шепельський  Дмитро  Георгійович, доктор  фізико-математичних  наук,
провідний  науковий  співробітник  Фізико-технічного  інституту  низьких  температур  імені
Б.І. Вєркіна  НАН  України;  Юрик  Іван  Іванович,  кандидат  фізико-математичних  наук,
професор,   завідувач  кафедри  вищої  математики  Національного  університету  харчових
технологій.

Маркітан  Віта  Петрівна,  методист  факультету  інформатики  Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва дисертації: «Стохастичні та двічі
стохастичні матриці в задачах фрактального аналізу функцій». Шифр та назва спеціальності
– 01.01.01 – математичний аналіз. Спецрада Д 26.206.01 Інституту математики НАН України
(01024,  м.Київ,  вул.  Терещенківська,  3,  тел.  (044)234-50-51).  Науковий  керівник:
Працьовитий  Микола  Вікторович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  декан
фізико-математичного  факультету  Національного  педагогічного  університету  імені
М.П. Драгоманова, завідувач лабораторії  фрактального аналізу Інституту математики НАН
України. Офіційні опоненти: Задерей Петро Васильович, доктор фізико-математичних наук,
професор,  професор  кафедри  математичного  аналізу  та  теорії  ймовірностей  фізико-
математичного  факультету  Національного  технічного  університету  України  "Київський
політехнічний інститут імені  Ігоря Сікорського”;  Радченко Вадим Миколайович,  доктор
фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Гладиш Богдана Іванівна, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: «Функції з
критичними точками на  межі маловимірних многовидів». Шифр та  назва  спеціальності –
01.01.04 – геометрія та топологія. Спецрада Д 26.206.03 Інституту математики НАН України
(01024,  м.  Київ,  вул.  Терещенківська,  3,  тел.  (044)234-50-51).  Науковий  керівник:
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Пришляк  Олександр  Олегович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор  кафедри
геометрії, топології і динамічних систем Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Офіційні опоненти: Максименко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних
наук,  завідувач лабораторії  топології  Інституту математики НАН України;  Кадубовський
Олександр  Анатолійович,  кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,  декан  ДВНЗ
«Донбаський державний університет».

Лаврик Володимир Володимирович, асистент кафедри комп’ютерних  технологій  в
управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету.
Назва дисертації: «Інструментальна система аналізу задач механіки еластомерів». Шифр та
назва  спеціальності –  01.05.02  –  математичне  моделювання  та  обчислювальні  методи.
Спецрада  К 17.051.06  Запорізького  національного  університету  (69600,  м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-08).  Науковий керівник:  Гоменюк Сергій Іванович,
доктор  технічних  наук,  професор, декан  математичного  факультету  Запорізького
національного  університету. Офіційні  опоненти:  Колодяжний  Володимир  Максимович,
доктор фізико-математичних наук,  професор, професор кафедри інформатики і  прикладної
математики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Астіоненко
Ігор Олександрович, кандидат фізико-математичних наук,  доцент,  доцент кафедри вищої
математики  і  математичного  моделювання Херсонського  національного  технічного
університету. 

Мильцев  Олександр  Михайлович, викладач  кафедри  програмної  інженерії,
Запорізький національний університет.  Назва дисертації: «Математичне моделювання форм
багатовимірних  геометричних  об'єктів  з  використанням  засобів  когнітивної  комп'ютерної
графіки».  Шифр  та  назва  спеціальності –  01.05.02  –  математичне  моделювання  та
обчислювальні  методи.  Спецрада   К 17.051.06  Запорізького  національного  університету
(69600,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського, 66;  тел.  (061)  228-75-08).  Науковий  керівник:
Пожуєв  Андрій  Володимирович, кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,  завідувач
кафедри  загальноосвітніх  дисциплін  Інженерного  навчально-наукового  інституту
Запорізького  національного  університету.  Офіційні  опоненти:  Колодяжний  Володимир
Максимович, доктор фізико-математичних наук,  професор, професор кафедри інформатики
та  прикладної  математики  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього
університету; Максименко-Шейко Кирило Володимирович, доктор технічних наук, вчений
секретар Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. 

Навозенко  Олександр  Миколайович,  завідувач  міжфакультетської  навчальної
лабораторії «Лекційні демонстрації з фізики» фізичного факультету, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Фотофізичні властивості та розробка
композитів на основі ціанінових барвників для малоенергозатратних джерел світла». Шифр
та назва спеціальності – 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.Спецрада Д 26.001.23 Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,  м. Київ,
вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий  керівник:  Ящук  Валерій
Миколайович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри
експериментальної  фізики  фізичного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:  Бондар Михайло Віталійович, доктор фізико-
математичних наук, директор Інституту фізики НАН України;  Стахіра Павло Йосипович,
доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних приладів Національного
університету «Львівська політехніка».
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Очеретнюк  Алла  Дмитрівна,  інженер  1  кат.  відділу  механізмів  біоорганічних
реакцій,  Інститут  біоорганічної  хімії  та  нафтохімії  ім. В.П. Кухаря  НАН  України.  Назва
дисертації:  «Тіазолієві  солі  як  інгібітори  холінестераз».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
02.00.10  –  біоорганічна  хімія.  Спецрада  Д  26.220.01  Інституту  біоорганічної  хімії  та
нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 558-
53-88).  Науковий  керівник:  Вовк  Андрій  Іванович,  доктор  хімічних  наук,  професор,
директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Офіційні
опоненти:  Дубей Ігор Ярославович, доктор хімічних наук, завідувач відділу синтетичних
біорегуляторів Інституту молекулярної біології і генетики НАН України; Шатурський Олег
Ярославович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу нейрохімії
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Павлюк  Олександр  Віталійович,  інженер  1  кат.  відділу  органічного  та
нафтохімічного  синтезу,  Інститут  біоорганічної  хімії  та  нафтохімії  ім. В.П. Кухаря  НАН
України.  Назва  дисертації:  «Синтез  нових  цикло-  та  гетероциклоалкенілвмісних
сульфопохідних  ізооксазолу  реакціями  метатезису  із  закриттям  циклу».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  02.00.13  –  нафтохімія  та  вуглехімія.  Спецрада  Д  26.220.01  Інституту
біоорганічної  хімії  та  нафтохімії  ім.  В.П.  Кухаря НАН  України  (02094,  м.  Київ,  вул.
Мурманська, 1; тел. (044) 558-53-88). Науковий керівник: Кашковський Володимир Ілліч,
кандидат хімічних наук, завідувач відділу органічного та нафтохімічного синтезу Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії  ім. В.П.Кухаря НАН України. Офіційні опоненти:  Ковтун
Юрій Петрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
кольору  та  будови  органічних  сполук Інституту  органічної  хімії  поверхні  НАН України;
Лісняк Владислав Владиславович, доктор хімічних наук,  старший науковий співробітник
НДЛ  «Хімічний  аналіз  об'єктів  навколишнього  середовища  та  контроль  виробництва»
кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пертко  Олександра  Петрівна,  молодший  науковий  співробітник  відділу
каталітичного  синтезу,  Інститут  біоорганічної  хімії  та  нафтохімії  ім. В.П. Кухаря  НАН
України. Назва дисертації: «Модифікування зовнішньої поверхні цеолітів як фактор впливу
на  дезактивацію  оснóвного  каталізатора  та  селективність  у  перетвореннях  вуглеводнів».
Шифр та назва спеціальності – 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія.  Спецрада Д 26.220.01
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії  ім. В.П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ,
вул.  Мурманська,  1;  тел.  (044)  558-53-88).  Науковий  керівник:   Патриляк  Казимир
Іванович, доктор хімічних наук, професор Інституту біоорганічної  хімії  та нафтохімії  ім.
В.П.Кухаря НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Воронін  Євгеній  Пилипович,  доктор
хімічних  наук,  завідувач  лабораторії  модифікування  поверхні  оксидів  Інституту  хімії
поверхні  ім.  О.О.  Чуйка НАН України;  Швець Олексій  Васильович,  кандидат  хімічних
наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  пористих  речовин  та  матеріалів  Інституту
фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.
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Баркасі Золтан Ласлович,  молодший науковий співробітник відділу палеонтології
Національного  науково-природничого  музею  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Гризуни
надродини  Muroidea  Українських Карпат: діагностика, поширення, різноманіття». Шифр та
назва  спеціальності  –  03.00.08  –  зоологія.  Спецрада Д  26.153.01  Інституту  зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-
61-74). Науковий керівник:  Загороднюк Ігор Володимирович, кандидат біологічних наук,
доцент,  старший науковий співробітник відділу музеології та науково-технічної інформації,
Національний науково-природничий музей НАН України. Офіційні опоненти: Дзеверін Ігор
Ігорович,  доктор  біологічних  наук,  завідувач  відділу  еволюційної  морфології,  Інститут
зоології  ім.  І. І. Шмальгаузена  НАН України;  Селюніна  Зоя  Володимирівна,  кандидат
біологічних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  наукових  досліджень  та
комплексного моніторингу екосистем, Чорноморський біосферний заповідник НАН України.

Брусенцова  Наталія  Олександрівна,  начальник  науково-дослідного  відділу
Національного  природного  парку  «Слобожанський».  Назва  дисертації:  «Просторова
структура популяцій хижаків-норників у нагірних дібровах Слобожанщини». Шифр та назва
спеціальності  –  03.00.08  –  зоологія.  Спецрада Д  26.153.01  Інституту  зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-
61-74). Науковий керівник:  Загороднюк Ігор Володимирович, кандидат біологічних наук,
доцент, старший науковий співробітник відділу музеології та науково-технічної інформації,
Національний науково-природничий музей НАН України. Офіційні опоненти: Дзеверін Ігор
Ігорович,  доктор  біологічних  наук,  завідувач  відділу  еволюційної  морфології,  Інститут
зоології  ім. І. І. Шмальгаузена  НАН  України;  Шквиря  Марина  Геннадіївна,  кандидат
біологічних  наук,  начальник  відділу  наукової  роботи  та  міжнародного  співробітництва,
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Васько  Богдан  Миколайович,  молодший  науковий  співробітник  відділу
систематики  ентомофагів  та  екологічних  основ  біометоду  Інституту  зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.  Назва дисертації: «Пластинчастовусі жуки (Coleoptera,
Scarabaeoidea)  лісових  та  лісостепової  зон  Правобережної  України».  Шифр  та  назва
спеціальності –  03.00.24  –  ентомологія.  Спецрада Д 26.153.01 Інституту  зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-
61-74).  Науковий керівник:  Гумовський  Олексій  Васильович,  доктор  біологічних  наук,
завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду, Інститут зоології
ім. І. І. Шмальгаузена  НАН  України.  Офіційні  опоненти: Сухомлін Катерина Борисівна,
доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  зоології,  Східноєвропейський
національний  університет  імені  Лесі  Українки;  Пархоменко  Олександр  Вікторович,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова.

Оксентюк  Ярослава  Русланівна,  методист  навчального  відділу  Житомирського
державного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Акаридієві кліщі – шкідники
запасів Житомирського Полісся (видова різноманітність, особливості шкодочинності, методи
її прогнозування, рекомендації по боротьбі і профілактиці)». Шифр та назва спеціальності –
03.00.08  –  зоологія.  Спецрада  Д  26.153.01  Інституту  зоології  ім. І. І. Шмальгаузена  НАН
України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник:
Акімов  Ігор  Андрійович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  член-кореспондент  НАН
України,  директор,  Інститут  зоології  ім.  І.  І.  Шмальгаузена  НАН  України.  Офіційні
опоненти:  Сухомлін  Катерина Борисівна,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач
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кафедри  зоології,  Східноєвропейський  національний  університет  імені  Лесі  Українки;
Сінгаєвський Євген Миколайович, кандидат біологічних наук,  асистент кафедри екології
та зоології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Комлик Вікторія Олексіївна,  асистент кафедри зоології  та екології,  Дніпровський
національний університет імені  Олеся Гончара.  Назва дисертації: «Екологічні  особливості
турунів  роду  Bembidion (Coleoptera,  Carabidae)  навколоводних  екосистем  Присамар’я
Дніпровського».  Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія.  Спецрада Д 08.051.04
Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара  (49010, м. Дніпро,
пр. Гагаріна,  72,  тел.  (056)  374-98-01).  Науковий  керівник:  Бригадиренко  Віктор
Васильович,  кандидат  біологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  зоології  та  екології
Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара.  Офіційні  опоненти:
Маркіна  Тетяна  Юріївна,  доктор  біологічних  наук,  професор,  декан  природничого
факультету,  професор  кафедри  зоології  Харківського  національного  педагогічного
університету  імені  Г. С. Сковороди;  Колесникова  Катерина  Вадимівна,  кандидат
біологічних  наук,  в. о. заступника  директора  з  наукової  роботи  природного  заповідника
«Дніпровсько-Орільський».

Моторна  Наталія  Василівна, асистент кафедри фізіології Київського національного
медичного університету імені О.О. Богомольця.  Назва дисертації – «Морфологічні  зміни
печінки  на  тлі  реактивації  вірусу  простого  герпесу  1  типу  при  порушені   мозкового
кровообігу  (експериментальне  дослідження)».  Шифр та назва спеціальності  – 14.03.01 –
нормальна  анатомія.  Спецрада  Д 58.601.01  Тернопільського  національного  медичного
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1;
тел.  (0352)52-72-69).  Науковий  керівник:  Сокуренко  Людмила  Михайлівна, доктор
медичних  наук,  професор, професор  кафедри  гістології  та  ембріології  Київського
національного  медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця.  Офіційні  опоненти:
Єрошенко  Галина  Анатоліївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри
гістології,  цитології  та  ембріології   Української  медичної  стоматологічної  академії  МОЗ
України;  Лук’янцева Галина Володимирівна, доктор біологічних наук, доцент, професор
кафедри анатомії  та  фізіології Національного  університету  фізичного  виховання  і  спорту
України.

Стрільбицька  Ольга  Михайлівна,  молодший  науковий  співробітник  кафедри
біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Назва дисертації: «Регуляція фізіолого-біохімічних процесів Drosophila melanogaster шляхом
модуляції сигнальної системи TOR/IS/Myc у стовбурових клітинах кишківника».  Шифр та
назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія.  Cпецрада К 35.051.14 Львівського національного
університету імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032) 239-46-38). Науковий керівник:  Лущак Олег Володимирович, кандидат біологічних
наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету
імені  Василя  Стефаника.  Офіційні  опоненти:  Гавриляк  Вікторія  Василівна,  доктор
біологічних  наук,  професор  кафедри  технології  біологічно  активних  сполук,  фармації  та
біотехнології  Національного  університету  «Львівська  політехніка»; Матійців  Наталія
Петрівна,  кандидат  біологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  генетики  та  біотехнології
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Яковійчук  Олександр  Володимирович,  асистент  кафедри  неорганічної  хімії  та
хімічної  освіти,  Мелітопольський  державний  педагогічний  університет  імені  Богдана
Хмельницького. Назва  дисертації:  «Окисно-відновні  процеси  та  жирнокислотний  склад
м’язових  тканин  гусей  в  онтогенезі  та  за  дії  вікасолу».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
03.00.04  біохімія. Спецрада К 35.368.01 Інституту біології тварин НААН (79034, м. Львів,
вул. В. Стуса, 38;  тел.  (032)  270-23-89).  Науковий  керівник: Данченко  Олена
Олександрівна, доктор сільськогосподарських наук,  професор,  професор кафедри харчових
технологій  та  готельно-ресторанної  справи  Таврійського  державного  агротехнологічного
університету  імені  Дмитра  Моторного. Офіційні  опоненти: Вовк  Стах  Осипович,  доктор
біологічних  наук,  професор,  завідувач  лабораторії  дрібного  тваринництва  Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН;  Кучмеровська Тамара Муратівна,
доктор  біологічних  наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу  біохімії
вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна.

Титюк  Ольга  Василівна,  старший  лаборант  кафедри  фізіології  людини  і  тварин
медико-біологічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.  Назва  дисертації:  «Морфогенез  органа  нюху  окремих  костистих  риб  з  різною
трофічною спеціалізацією». Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія.  Спецрада Д
26.153.01  Інституту  зоології  ім. І. І. Шмальгаузена  НАН  України  (01030,  Київ,
вул. Б. Хмельницького,  15;  тел.  (044)  235-61-74).  Науковий керівник:  Степанюк Ярослав
Васильович,  кандидат  біологічних  наук,  доцент,  декан  медико-біологічного  факультету,
Східноєвропейський  національний  університет  імені  Лесі  Українки.  Офіційні  опоненти:
Ковтун  Михайло  Фотійович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  головний  науковий
співробітник,  Інститут зоології  ім. І. І. Шмальгаузена НАН України;  Подобайло Анатолій
Віталійович,  кандидат  біологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  екології  та  зоології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Фурик Юрій Іванович, лаборант кафедри ентомології та збереження біорізноманіття
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Назва
дисертації:  «Черевоногі  молюски (Mollusca:  Gastropoda) водойм басейну  р.  Тиса  в  межах
України: фауна, зоогеографія, екологія». Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія.
Спецрада Д 26.153.01 Інституту зоології  ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ,
вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник:  Аністратенко Віталій
В’ячеславович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фауни та систематики
безхребетних,  Інститут  зоології ім. І.І.  Шмальгаузена  НАН  України. Офіційні  опоненти:
Утєвський  Сергій  Юрійович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  професор  кафедри
екології  та  екології  тварин,  Харківський  національний  університет  імені  В.Н.  Каразіна;
Максименко  Юлія  Вікторівна,  кандидат  біологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
зоології,  біологічного  моніторингу  та  охорони  природи  природничого  факультету,
Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Боговик Руслан Ігорович, молодший науковий співробітник відділу фізико-хімічної
біології  клітинних  мембран Інституту фізіології  ім.  О.О. Богомольця НАН України.  Назва
дисертації: «Роль протеазаактивованих рецепторів першого типу у розвитку епілептичного
статусу  та  його  наслідків у  щурів».  Шифр  та  назва  спеціальності:  03.00.02  –  біофізика.
Спецрада Д 26.198.01 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ,
вул. акад. Богомольця, 4;  тел.  (044) 256-24-46, 256-20-48). Науковий керівник:  Кришталь
Олег Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної
біофізики  Інституту  фізіології  ім.  О.О. Богомольця  НАН України.  Офіційні  опоненти:
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Берченко Ольга Григорівна, доктор біологічних наук,  завідувач відділом нейрофізіології,
імунології  та  біохімії  ДУ «Інститут  неврології  психіатрії  та  наркології  НАМН України»;
Гурмач Василь Васильович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник,
Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Телька Марія Василівна, молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім.
О.  О.  Богомольця  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Зміни  електричної  активності
культивованих  нейронів  ганглія  трійчастого  нерва  при  норадренергічній  модуляції
кальцієвих  струмів».  Шифр  та  назва  спеціальності:  03.00.02  –  біофізика.  Спецрада
Д_26.198.01 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад.
Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). Науковий керівник: Федулова Світлана Анатоліївна,
доктор біологічних наук,  професор,  завідувач лабораторії  синаптичної  передачі  Інституту
фізіології  ім.  О.  О.  Богомольця  НАН  України. Офіційні  опоненти:  Скок  Марина
Володимирівна,  доктор  біологічних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник
Інститут  біохімії  ім.  О.В.Палладіна  НАН  України;  Ноздренко  Дмитро  Миколайович,
кандидат  біологічних  наук,  старший  науковий співробітник  НДЛ фізико-хімічної  біології
Київський національний ніверситет ім. Тараса Шевченка.

Федорюк Михайло Петрович, молодший науковий співробітник, Інститут фізіології
ім. О.О. Богомольця.  Назва дисертації: «Роль протон-чутливих іонних каналів в електричній
активності  гіпокампа  та  поведінці  щурів  у  моделі  індукованої  епілепсії».  Шифр та  назва
спеціальності:  03.00.02  –  біофізика.  Спецрада  Д  26.198.01  Інститут  фізіології  ім.  О.О.
Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46).
Науковий керівник:  Кришталь Олег Олександрович,  доктор біологічних наук, завідувач
відділом фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О.
Богомольця  НАН  України.Офіційні  опоненти:  Жолос  Олександр  Вікторович,  доктор
біологічних наук,  професор кафедри біофізики, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка;  Крилова Вікторія Юріївна,  кандидат  медичних  наук, доцент кафедри
неврології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Шеремет  Євгеній  Юрійович,  молодший  науковий  співробітник  відділу
молекулярної  біофізики  Інституту  фізіології  ім.  О.О. Богомольця  НАН України.  Назва
дисертації:  «Експресія  та  просторовий розподіл  нейронного  кальцієвого сенсорного  білка
гіпокальцину  в  субклітинних  компартментах».  Шифр  та  назва  спеціальності:  03.00.02  –
біофізика.  Спецрада  Д  26.198.01  Інститут  фізіології  ім.  О.О. Богомольця  НАН України
(01024,  м.  Київ,  вул.  акад.  Богомольця,  4;  тел.  (044)  256-24-46,  256-20-48).  Науковий
керівник:  Білан  Павло  Володимирович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач
відділу  молекулярної  біофізики  Інституту  фізіології  ім.  О.О. Богомольця  НАН України.
Офіційні опоненти:  Сиволоб Андрій Володимирович, доктор біологічних наук, професор
кафедри загальної та медичної генетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Соловйов
Анатолій  Іванович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  фармакології
клітинних сигнальних систем та експериментальної  терапії  ДУ «Інститут фармакології  та
токсикології НАМН України».
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Стрельцов Віталій Олегович, геолог кар’єру ПРАТ «ІНГЗК», м. Кривий Ріг. Назва
дисертації:  «Геологія  покладів  рибекітизованих  магнетитових  кварцитів  Криворізького
басейну».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  04.00.11  –  геологія  металевих  і  неметалевих
корисних  копалин.  Спецрада  Д  26.192.01  Державної  установи  «Інститут  геохімії
навколишнього  середовища  Національної  Академії  наук  України»  (03680,  м. Київ,
пр. акад. Паладіна,  34а.  Тел./факс:  +38 (044) 502-12-29).  Науковий  керівник:  Євтєхов
Валерій  Дмитрович,  доктор  геолого-мінералогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
геології  і  прикладної  мінералогії  Криворізького  національного  університету.  Офіційні
опоненти: Покалюк Володимир Васильович, доктор геологічних наук, провідний науковий
співробітник  відділу  спеціальної  металогенії  Державної  установи  «Інститут  геохімії
навколишнього середовища НАН України»; Сукач Віталій Васильович, доктор геологічних
наук, виконуючий обов’язки завідувача відділу геології і геохімії рудних родовищ Інституту
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Дівчук  Тетяна  Євгеніївна,  старший  викладач  кафедри  електричних  машин,
Національний  університет  «Запорізька  політехніка».  Назва  дисертації:  «Вдосконалення
методів визначення параметрів неробочого ходу силових трифазних трансформаторів І – ІІІ
габаритів». Шифр  та  назва  спеціальності –  05.09.01  –  електричні  машини  й  апарати.
Спецрада  Д  45.052.01  Кременчуцького  національного  університету  імені  Михайла
Остроградського  (39600,  Полтавська  обл.,  м.  Кременчук,  вул.  Першотравнева,  20;  тел.
(05366) 3-20-01). Науковий керівник: Яримбаш Дмитро Сергійович, доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри електричних машин Національного університету  «Запорізька
політехніка».  Офіційні  опоненти:  Ставинський  Андрій  Андрійович,  доктор  технічних
наук,  професор,  завідувач кафедри електроенергетики,  електротехніки та електромеханіки
Миколаївського  національного  аграрного  університету;  Прус  В’ячеслав  В’ячеславович,
кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  електричних  машин  та  апаратів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Данкевич  Наталія  Олександрівна,  старший  викладач  кафедри  промислового  та
цивільного  будівництва  Інженерного  навчально-наукового  інституту  Запорізького
національного  університету.  Назва  дисертації:  «Імітаційна  модель  вибору  організаційно-
технологічних  рішень  будівельних  проектів».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.23.08  –
технологія  та організація  промислового та цивільного будівництва.  Шифр спеціалізованої
ради – Д 26.056.03,  Київський національний університет  будівництва  i  архітектури МОН
України (03037, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 31; тел. (044) 241-55-33. Науковий керівник:
Арутюнян  Ірина  Андріївна,  доктор  технічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
промислового  та  цивільного  будівництва,  Запорізький  національний  університет,  МОН
України.  Офіційні  опоненти:  Тугай  Олексій  Анатолійович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  організації  та  управління  будівництвом,  Київський
національний  університет  будівництва  і  архітектури,  МОН  України;  Ткач  Таїсія
Вячеславівна, кандидат  технічних  наук,  доцент,  Придніпровська  державна  академія
будівництва та архітектури, МОН України.

Хлевнюк  Денис  Вікторович,  провідний  інженер  науково-дослідної  лабораторії  з
проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів, Інститут гідромеханіки НАН України.
Назва  дисертації:  «Розробка  методу  оцінки  сейсмічного  ефекту  короткосповільненого
підривання у кар'єрах для сейсмічної   безпеки навколишніх будівель і  споруд». Шифр та
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назва спеціальності – 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. 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).
Науковий керівник: Бойко Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач
науково-дослідної  лабораторії  з  проблем  сейсмічної  безпеки  технологічних  вибухів
Інституту  гідромеханіки  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Войтенко  Юрій  Іванович,
доктор  технічних  наук,  головний  науковий  співробітник  Українського  державного
геологорозвідувального  інституту;  Шлапак  Володимир  Олександрович,  кандидат
технічних наук, доцент, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин  ім. професора
М.Т. Бакка державного університету «Житомирська політехніка» 

Зайченко  Юрій  Михайлович,  асистент  кафедри  автоматизації  електромеханічних
систем  та  електроприводу,  Національний  технічний  університет  України  «Київський
політехнічний інститут імені  Ігоря Сікорського». Назва дисертації:  «Адаптивне керування
силовими активними фільтрами з властивістю селективної компенсації гармонік». Шифр та
назва спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Спецрада Д 26.002.20
Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені
Ігоря  Сікорського»  (03056,  м.  Київ,  пр.  Перемоги, 37;  тел.  (044)  204-82-62).  Науковий
керівник:  Пересада  Сергій  Михайлович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  автоматизації  електромеханічних  систем  та  електроприводу  Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського». Офіційні  опоненти:  Чорний  Олексій  Петрович,  доктор  технічних  наук,
професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  електромеханіки,  енергозбереження  і
систем  управління Кременчуцького  національного  університету  імені  Михайла
Остроградського; Чопик Василь Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник  відділу  перетворення  та  стабілізації  електромагнітних  процесів Інституту
електродинаміки НАН України.

Корецька  Наталія  Ігорівна,  молодший  науковий  співробітник,  Відділення  фізико-
хімії  горючих копалин Інституту фізико-органічної  хімії  і  вуглехімії  ім.  Л.М. Литвиненка
НАН  України. Назва  дисертації:  «Біотехнологія  поверхнево-активних  продуктів  штаму
Rhodococcus erythropolis Au-1, властивості та застосування». Шифр та назва спеціальності –
03.00.20  –  біотехнологія. Спецрада  Д  26.002.28  Національного  технічного  університету
України  «Київський політехнічний інститут  імені  Ігоря Сікорського»  (03056,  м.  Київ,  пр.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник:  Карпенко Олена Володимирівна,
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу хімії  і  біотехнології  горючих копалин
Відділення  фізико-хімії  горючих  копалин  ІнФОВ  ім.  Л.М.  Литвиненка  НАН  України.
Офіційні  опоненти:  Боднарчук  Оксана  Василівна,  доктор  технічних  наук,  старший
науковий співробітник, завідувач відділу аналітичних досліджень якості харчових продуктів
Інституту  продовольчих  ресурсів  НААН  України; Щурська  Катерина  Олександрівна,
кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  екобіотехнології  та  біоенергетики
Національного  технічного  університету  України  «Київській  політехнічний  інститут  імені
Ігоря Сікорського» МОН України.

Лук’яненко  Іван  Віталійович,  асистент  кафедри  ливарного  виробництва  чорних  і
кольорових металів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Особливості виробництва двошарових
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виливків  із  модифікованих  у  ливарній  формі  чавунів». Шифр  та  назва  спеціальності  –
05.16.04  –  ливарне  виробництво. Спецрада  Д 26.002.12  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м.
Київ,  пр.  Перемоги, 37;  тел.  (044)  204-82-62).  Науковий  керівник:  Фесенко  Максим
Анатолійович,  кандидат технічних наук,  доцент,  доцент кафедри ливарного виробництва
чорних  і  кольорових металів  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти:  Бубликов Валентин
Борисович,  доктор  технічних  наук,  старший  науковий  співробітник,  завідувач  відділом
високоміцних  спеціальних  чавунів  Фізико-технологічного  інституту  металів  і  сплавів
Національної академії наук України; Іванов Валерій Григорович, доктор технічних наук,
доцент,  доцент  кафедри  машин  і  технології  ливарного  виробництва  Національного
університету «Запорізька політехніка».

Мамрай Василь Васильович,  старший викладач кафедри маркшейдерії,  Державний
університет  «Житомирська  політехніка». Назва дисертації:  «Обґрунтування  технологічних
параметрів  видобування  блочного  каменю  дисковими  машинами». Шифр  та  назва
спеціальності  –  05.15.03  –  відкрита  розробка  родовищ  корисних  копалин. 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).
Науковий керівник:  Коробійчук Валентин Вацлавович, доктор технічних наук, професор,
професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Державного
університету  «Житомирська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Ткачук  Костянтин
Костянтинович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  геоінженерної
Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені
Ігоря Сікорського»;  Шустов Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент
кафедри  відкритих  гірничих  робіт  Національного  технічного  університету  «Дніпровська
політехніка».

Намінат  Олександр  Сергійович,  асистент  кафедри  геодезії  ДВНЗ  «Криворізький
національний  університет».  Назва  дисертації:  «Удосконалення  методів  геодезичного
забезпечення  моніторингу  лінійних  об’єктів  в  зонах  впливу  підземних  гірничих  робіт».
Шифр та назва спеціальності - 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія. Спецрада
Д 35.052.12 у  Національному університеті  «Львівська  політехніка»  (79000,  м.  Львів,  вул.
Степана  Бандери,  12;  тел.(032)258-27-04).  Науковий  керівник:  Сидоренко  Віктор
Дмитрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  геодезії  ДВНЗ
«Криворізький  національний  університет».  Офіційні  опоненти:  Глотов  Володимир
Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фотограмметрії  і
геоінформатики  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Кучер  Олег
Васильович, кандидат технічних наук, перший заступник директора з наукової роботи НДІ
геодезії і картографії м. Київ.

Музика  Лев  Володимирович,  молодший  науковий  співробітник  Інституту  технічної
механіки Національної  академії  наук України і Державного космічного агентства України
(м. Дніпро). Назва дисертації: «Автоматизація керування процесом струминного подрібнення за
акустичними  сигналами  робочих  зон  млина». Шифр  та  назва  спеціальності –  05.13.07 –
автоматизація  процесів  керування.  Спецрада  Д  08.080.07  Національного  технічного
університету  «Дніпровська  політехніка»  (м. Дніпро)  Міністерства  освіти  і  науки  України
(49005,  м. Дніпро,  пр. Д. Яворницького,  19,  тел.  (056)  746-22-00). Науковий  керівник:
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Прядко  Наталія  Сергіївна,  доктор  технічних  наук, провідний  науковий  співробітник
Інституту технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного
агентства  України  (м. Дніпро). Офіційні  опоненти:  Ткачов  Віктор  Васильович,  доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  автоматизації  та  приладобудування
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Купін Андрій Іванович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  комп’ютерних  систем  та  мереж
Криворізького національного університету.

Сипливець  Олександр  Олександрович, молодший   науковий  співробітник  НДІ
Фундаментальних  та  прикладних  досліджень  «Одеський  національний  морський
університет».  Назва  дисертації:  «Математичне  моделювання  сумісної  роботи  підпірних
споруд  та  ґрунтового  масиву  в  умовах  щільної  міської  забудови».  Шифр  та  назва
спеціальності − 05.23.01  – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.060.01
Одеського  національного  морського  університету  Міністерства  освіти  і  науки  України
(65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; (048)728-25-64). Науковий керівник: Гришин Андрій
Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідуючий  кафедри  теоретичної  і
прикладної механіки  Одеського національного морського університету.  Офіційні опоненти:
Карпюк Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор кафедри залізобетонних і
кам’яних  конструкцій  Одеської  державної  академії  будівництва  та  архітектури;  Панова
Ірина Миколаївна,  кандидат технічних  наук,  викладач  Морехідного  коледжу технічного
флоту Національного університету «Одеська морська академія».

Пазич  Сергій  Тарасович     молодший  науковий  співробітник    відділу
гідроенергетики   Інституту  відновлюваної  енергетики  НАН  України.  Назва  дисертації:
«Заряд гідроакумулювальної електростанції від вітроелектричних установок з синхронними
генераторами».   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 керівник:  Васько
Петро Федосійович,  доктор технічних наук,   завідувач відділу гідроенергетики  Інституту
відновлюваної  енергетики  НАН  України.     Офіційні  опоненти:  Мазуренко  Леонід
Іванович,  доктор  технічних наук, професор,  завідувач відділу електромеханічних систем
Інституту електродинаміки Національної академії наук України;  Будько Василь Іванович,
доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії  факультету
електроенерготехніки  та  автоматики  Національного  технічного  університету  України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Голубенко  Олександр  Іванович,  старший  викладач  кафедри  мобільних  та
відеоінформаційних технологій  Державного університету телекомунікацій. Назва дисертації:
«Розробка  та  дослідження  алгоритмів  амплітудно-фазового  коригування  сигналів  з
ортогональним  частотним  і  просторовим  розділенням».  Шифр  та  назва  спеціальності  -
05.12.02  -  телекомунікаційні  системи  та  мережі.  Спецрада  Д  26.861.01 Державного
університету телекомунікацій, МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044)
249-25-88).  Науковий  керівник: Ткаченко  Ольга  Миколаївна,  доктор  технічних  наук,
доцент,  завідувач  кафедри  комп’ютерної  інженерії  навчально-наукового  інституту
інформаційних  технологій  Державного  університету  телекомунікацій,  МОН  України.
Офіційні  опоненти:  Самков  Олександр  Всеволодович, доктор технічних  наук,  заступник
директора,  Інституту  електродинаміки  НАН  України; Чумак  Олександр  Ілліч, кандидат
технічних наук, доцент, начальник факультету Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія
Березняка.
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Панадій  Сергій  Васильович,  начальник  навчально-методичного  відділу  освітньої
діяльності навчально-наукового інституту інформаційних технологій навчально-наукового центру
Державного університету телекомунікацій. Назва дисертації:  «Методика підвищення якості
функціонування  супутникових  телекомунікацій  в  умовах  впливу  космічних
випромінювань».  Шифр  та  назва  спеціальності  -  05.12.02-  телекомунікаційні  системи  та
мережі.  Спецрада  Д  26.861.01 Державного  університету  телекомунікацій, МОН  України
(03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівник: Заїка Віктор
Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем
та  мереж  навчально-наукового  інституту  телекомунікацій  Державного  університету
телекомунікацій,  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Хлапонін  Юрій  Іванович,  доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  кібербезпеки  та  комп'ютерної  інженерії
Київського національного університету будівництва і архітектури, МОН України;  Хахлюк
Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент інституту спеціального зв’язку і
захисту  інформації  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний університет  імені  Ігоря Сікорського».

Пархоменко  Вячеслав  Володимирович,  старший  викладач  кафедри  мобільних  та
відеоінформаційних технологій  Державного університету телекомунікацій. Назва дисертації:
«Методика моделювання процесів обробки інформації телекомунікаційної системи на основі
ланцюгів функціональних перетворювачів об’ємів трафіку». Шифр та назва спеціальності -
05.12.02  -  телекомунікаційні  системи  та  мережі.  Спецрада  Д  26.861.01 Державного
університету телекомунікацій, МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044)
249-25-88).  Науковий  керівник: Мельник  Юрій  Віталійович,  доктор  технічних  наук,
старший  науковий  співробітник,  директор  навчально-наукового  інституту  телекомунікацій
Державного  університету  телекомунікацій,  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Самков
Олександр  Всеволодович,  доктор  технічних  наук,  заступник  директора,  Інституту
електродинаміки  НАН  України;  Стець  Олександр  Сергійович,  кандидат  технічних  наук,
керівник центру технічного обслуговування та експлуатації №2 ТОВ «АТРАКОМ».

Решетченко Альона Ігорівна,  завідувач навчальної  лабораторії  кафедри інженерної
екології  міст Харківського національного університету міського господарства  імені  О. М.
Бекетова. Назва дисертації: «Підвищення екологічної безпеки урбосистем при техногенному
навантаженні  від  шумового  забруднення».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  21.06.01  –
екологічна  безпека.  Спецрада  Д  55.051.04  Сумського  державного  університету  (40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. +38(0542)33-00-24). Науковий керівник: Внукова
Наталія  Володимирівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  екології
Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету.  Офіційні  опоненти:
Адаменко Ярослав Олегович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і  газу;  Гурець Лариса
Леонідівна,  доктор технічних наук,  доцент,  доцент  кафедри екології  та  природозахисних
технологій Сумського державного університету.

Скрипнік  Вікторія  Володимирівна,  начальник  відділу  міжнародних  зв’язків
Державного  університету  телекомунікацій.  Назва дисертації:  «Моделі  та  методи
забезпечення якості обслуговування в мобільних мережах Інтернет речей».  Шифр та назва
спеціальності  -05.12.02  -  телекомунікаційні  системи  та  мережі.  Спецрада  Д  26.861.01
Державного університету телекомунікацій, МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська,
7;  тел.  (044)  249-25-88).  Науковий  керівник: Кравченко  Владислав  Ігорович,  кандидат
технічних наук, завідувач кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного
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університету  телекомунікацій Офіційні  опоненти:  Самков  Олександр  Всеволодович,
доктор технічних наук, заступник директора, Інституту електродинаміки НАН України; Хахлюк
Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент інституту спеціального зв’язку і
захисту  інформації  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний університет імені  Ігоря Сікорського».

Мілова Юлія Олексіївна,  аспірант кафедри телекомунікаційних  технологій  навчально-
наукового  інституту  телекомунікацій  та  інформатизації  Державного  університету
телекомунікацій. Назва дисертації: «Розробка методів і алгоритмів кодів для передачі інформації
з  постійними  та  змінними  параметрами  по  цифрових  каналах  зв’язку».  Шифр  та  назва
спеціальності  -  05.12.02  -телекомунікаційні  системи  та  мережі.  Спецрада  Д  26.861.01
Державного університету телекомунікацій, МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська,
7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівник: Мельник Юрій Віталійович, доктор технічних
наук,  директор  навчально-наукового  інституту  телекомунікацій  Державного  університету
телекомунікацій,  МОН України.  Офіційні  опоненти:  Юдін  Олександр Константинович,
доктор  технічних  наук;  професор,  професор кафедри теоретичної  кібернетики Київського
національного  університету  ім.  Т.Г.  Шевченко,  МОН  України; Корсун  Володимир
Іванович, генеральний директор Українського державного центру радіочастот.

Муха  Артем  Андрійович, науковий  співробітник відділу  інтегрованих
автоматизованих системи спеціального призначення, Інститут проблем математичних машин
і  систем  НАН України.  Назва  дисертації: «Моделі,  методи  та  технічні  засоби  створення
гарантоздатних  керуючих комп’ютерних  систем критичного  призначення  з  двоканальною
структурою  обробки  даних».  Шифр  та  назва  спеціальності  – 05.13.06  –  інформаційні
технології.  Спецрада  Д 26.204.01 Інституту  проблем математичних  машин і  систем НАН
України  (03187,  м.  Київ,  пр-т  Академіка  Глушкова,  42;  тел.  (044)  526-24-97).  Науковий
керівник:  Федухін Олександр Вікторович, доктор  технічних  наук,  завідувач лабораторії
гарантоздатних комп'ютерних систем для критичних технологій та інфраструктур Інституту
проблем  математичних  машин  і  систем  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Романкевич
Віталій  Олексійович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  системного
програмування  і  спеціалізованих  комп’ютерних  систем  Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Бабешко
Євген Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж
і  кібербезпеки Національного  аерокосмічного  університету  імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут».

Комбаров Володимир Вікторович, старший викладач кафедри технології виробництва
літальних  апаратів  Національного  аерокосмічного  університету  ім. М.Є. Жуковського  
«Харківський авіаційний інститут».  Назва  дисертації:  «Підвищення  кінематичної  точності
механічної  обробки  на  верстатах  з  ЧПК  монолітних  вузлів  силової  конструкції  планера
літака».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.07.02  –  проектування,  виробництво  та
випробування  літальних  апаратів.  Спецрада  Д64.062.04  Національного  аерокосмічного
університету  
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків,  вул. Чкалова,
17;  тел.  (057)  315-10-56).  Науковий  керівник:  Сорокін  Володимир  Федорович,  доктор
технічних  наук,  професор,  декан  факультету  авіаційних  двигунів  Національного
аерокосмічного  університету  ім. М. Є. Жуковського  «Харківський  авіаційний  інститут».
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Офіційні  опоненти:  Петраков Юрій Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  
технології  машинобудування  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;  Добротворський  Сергій  Семенович,
 доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  технології  машинобудування  та
металорізальних  верстатів  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний  
інститут».

Зорік  Ігор  Володимирович,  доцент  кафедри  технології  виробництва  авіаційних
двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний  інститут».  Назва  дисертації:  «Технологія  відновлення  і  ремонту  деталей
авіаційних двигунів». Шифр та назва спеціальності  – 05.03.07 – процеси фізико-технічної
обробки.  Спецрада  Д  64.062.04  Національного  аерокосмічного  університету  ім.  М.  Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, м.  Харків,  вул.  Чкалова,  17; тел.
(057) 315-10-56) Науковий керівник: Долматов Анатолій Іванович, доктор технічних наук,
професор,  професор  кафедри  технології  виробництва  авіаційних  двигунів  Національного
аерокосмічного  університету  ім.  М.  Є.  Жуковського  «Харківський  авіаційний  інститут».
Офіційні  опоненти:  Добротворськогий  Сергій  Семенович,  доктор  технічних  наук,
професор,  професор  кафедри  технології  машинобудування  та  металорізальних  верстатів
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»;
Коноплянченко Євген Владиславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
технічного сервісу Сумського національного аграрного університету.

Сорокун  Антон  Дмитрович, асистент  кафедри  засобів  захисту  інформації
Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії  Національного авіаційного
університету.  Назва  дисертації:  «Метод  зниження  бітового  об'єму  відеознімків  для
підвищення  якості  відеосервісу  з  використанням  інфокомунікаційних  систем».  Шифр  та
назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада Д 26.062.19
Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, тел. 044-
406-71-25).  Науковий керівник:  Юдін Олександр Костянтинович,  доктор технічних наук,
професор,  професор  кафедри  теоретичної  кібернетики Національного  університету  імені
Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Ткаченко  Ольга  Миколаївна,  доктор  технічних
наук,  доцент,  завідувач  кафедри  Комп’ютерної  інженерії  Державного  університету
телекомунікацій;  Гуржій  Павло  Миколайович,  кандидат  технічних  наук,  начальник
науково-дослідного  відділу  (комплексних  систем  захисту  інформації  в  інформаційно-
телекомунікаційних системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації)
Наукового  центру  зв’язку  та  інформатизації  Військового  інституту  телекомунікацій  та
інформатизації Міністерства оборони України.

Архипов  Павло  Васильович,  молодший  науковий  співробітник,  Інститут
сцинтиляційних матеріалів НАН України. Назва дисертації: «Отримання кристалів на основі
YAG методом Чохральського у СО-вмісному середовищі».  Шифр і  назва  спеціальності  –
05.02.01  –  матеріалознавство.  Спецрада  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН
України  (61072,  м.Харків,  пр.  Науки,  60;  тел.  (057)  341-04-49).  Науковий  керівник:
Сідлецький  Олег  Цезаревич,  доктор  технічних  наук, професор,  завідувач  відділу
"Технології  вирощування  монокристалів"  Інституту  сцинтиляційних  матеріалів  НАН
України. Офіційні опоненти:  Пріхна Тетяна Олексіївна, доктор технічних наук, професор,
завідувач  відділу  "Технологій  надвисоких  тисків,  функціональних  структурованих
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керамічних композитів  та дисперсних матеріалів" Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.
Бакуля НАН України; Пилипенко Микола Миколайович, доктор технічних наук, завідувач
відділу  "Чистих  металів,  металофізики  та  технологій  нових  матеріалів"  Національного
наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.

Білий  Олександр  Петрович,  старший  викладач  кафедри  ливарного  виробництва,
Національна  металургійна  академія  України.  Назва  дисертації:  «Технологічні  основи
використання  керованого  теплообміну  екрануванням  форми  при  виробництві  чавунних
прокатних валків». Шифр та назва спеціальності – 05.16.04 – ливарне виробництво. Спецрада
Д 08.084.03 Національної металургійної академії України (49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4;
тел.  +38  067  719  37  51).  Науковий  керівник:  Хричиков  Валерій  Євгенович, доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  ливарного  виробництва  Національної
металургійної  академії  України,  м. Дніпро.  Офіційні  опоненти:  Наумик  Валерій
Владиленович, доктор  технічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  та
міжнародної діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»;  Стороженко
Світлана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри металургії чорних металів
імені професора В.І. Логінова Дніпровського державного технічного університету.

Галенін  Євгеній  Петрович,  науковий  співробітник,  Інститут  сцинтиляційних
матеріалів  Національної  академії  наук  України.  Назва  дисертації:  «Отримання
сцинтиляційних  кристалів  BGO-BSO зі  структурою  евлітину  із  розплаву».  Шифр і  назва
спеціальності  –  05.02.01  –  матеріалознавство.  Спецрада  Д  64.169.01  при  Інституті
монокристалів НАН України (61072, м.Харків, пр. Науки, 60; тел. (057) 341-04-49). Науковий
керівник: Сідлецький Олег Цезаревич, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
«Технології  вирощування  монокристалів»  Інституту  сцинтиляційних  матеріалів  НАН
України. Офіційні опоненти:  Пріхна Тетяна Олексіївна,  доктор технічних наук, професор,
завідуюча  відділом  «Технологій  надвисоких  тисків,  функціональних  структурованих
керамічних композитів та дисперсних матеріалів» Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.
Бакуля  НАН  України;  Бармін  Олександр  Євгенович, кандидат  технічних  наук,  доцент
кафедри  матеріалознавства  Національного  технічного  університету  “Харківський
політехнічний інститут”.

Лиско Богдан Олегович, інженер першої категорії кафедри геодезії та землеустрою,
Івано-Франківський  національний  технічний  університет  нафти  і  газу.  Назва  дисертації:
«Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт».
Шифр та назва спеціальності - 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія. Спецрада
Д 35.052.12 у  Національному університеті  «Львівська  політехніка»  (79000,  м.  Львів,  вул.
Степана  Бандери,  12;  тел.(032)258-27-04).  Науковий  керівник:  Бурак  Костянтин
Омелянович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та землеустрою
Івано-Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу.  Офіційні
опоненти:  Савчук  Степан  Григорович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри вищої геодезії та астрономії Національного університету «Львівська політехніка»;
Янчук Руслан Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії
та картографії Національного університету водного господарства та природокористування,
м. Рівне.

Різничук  Андрій  Іванович,  асистент  кафедри  буріння  свердловин,  Івано-
Франківський  національний  технічний  університет  нафти  і  газу.  Назва  дисертації:
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"Удосконалення технології запобігання руйнуванню стінок скерованих свердловин".  Шифр
та  назва  спеціальності  –  05.15.10  –  буріння  свердловин.  Спецрада   Д  20.052.02   Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м.  Івано-
Франківськ,  вул. Карпатська,  15;  тел.  (0342)  72-71-07).  Науковий  керівник:  Чудик  Ігор
Іванович, доктор  технічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу.  Офіційні  опоненти:
Бондаренко  Микола  Олександрович, доктор  технічних  наук,  завідувач  лабораторії
наукових  основ  розробки  та  технологій  виробництва  бурового  інструменту  Інституту
надтвердих матеріалів ім. Бакуля; Ставичний Євген Михайлович, кандидат технічних наук,
начальник управління буріння ПАТ «Укрнафта».

Куніцин  Максим  Володимирович, аспіранта  кафедри  Вищої  математики  та
моделювання  систем  Одеського  національного  політехнічного  університету.  Назва
дисертації: «Технологічне забезпечення якості фінішної обробки циліндричних поверхонь зі
зносостійкими  покриттями».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.02.08  –  технологія
машинобудування.  Шифр  спеціалізованої  ради  –  Д 41.052.02  Одеського  національного
політехнічного  університету  (65044,  м. Одеса,  пр.  Шевченка,  1;  тел.  (048)  705-85-81).
Науковий  керівник:  Усов  Анатолій  Васильович,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  Вищої  математики  та  моделювання  систем  Одеського  національного
політехнічного університету.  Офіційні опоненти:  Клименко Сергій Анатолійович, доктор
технічних  наук,  професор,  заступник  директора  з  наукової  роботи  Інституту  надтвердих
матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України; Новіков Федір Васильович, доктор технічних
наук, професор кафедри Природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Борулько  Наталія  Олександрівна,  аспірант  кафедри  економіки  і  підприємництва
Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира  Даля,  МОН  України,  м.
Сєвєродонецьк.  Назва дисертації: «Ідентифікація загальних ризиків в проєктах на основі м’якої
інформації». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління проєктами та програмами.
Спецрада  Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури, МОН
України. (03037, м. Київ-37, просп. Повітрофлотський, 31, (044) 241-55-07).  Науковий керівник:
Рач Валентин Анатолійович,  доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового
інституту інформаційних та комунікаційних технологій Університету економіки та права «КРОК»,
м. Київ.  Офіційні опоненти: Сухонос Марія Костянтинівна, доктор технічних наук,  професор,
проректор  з  наукової  роботи Харківського  національного  університету  міського  господарства,
МОН України, м. Харків; Хрутьба Вікторія Олександрівна,  доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету,
МОН України, м. Київ.

Головчук Мирослав Ярославович, в.о. молодшого наукового співробітника відділу
корозії  та  протикорозійного  захисту,  Фізико-механічний  інститут  ім. Г. В. Карпенка  НАН
України.  Назва  дисертації:  «Вплив  діаметра  високолегованих  порошкових  дротів  на
структуру  і  фізико-механічні  характеристики  електродугових  покриттів».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  05.02.01  –  матеріалознавство.  Спецрада  Д  35.226.02  Фізико-механічного
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел.   (032) 263-
43-07).  Науковий  керівник:  Студент  Михайло  Михайлович,  доктор  технічних  наук,
провідний науковий співробітник відділу матеріалознавчих основ інженерії поверхні Фізико-
механічного  інституту  ім. Г.В. Карпенка  НАН України.  Офіційні  опоненти:  Голубець
Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології
матеріалів  та  машинобудування Національного  лісотехнічного  університету  України;
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Повстяной  Олександр  Юрійович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
прикладної механіки Луцького національного технічного університету.

Єфросінін  Дмитро  Володимирович,  молодший  науковий  співробітник  відділу
формування прецизійних складнопрофільних виробів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.
М.  Бакуля  Національної  академії  наук  України. Назва  дисертації:  «Технологічне
забезпечення точності  та шорсткості  поверхні  головки ендопротеза  кульшового суглобу з
титану». Шифр та назва спеціальності – 05.02.08 – технологія машинобудування. Спецрада
Д 26.002.11  Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62).
Науковий керівник:  Шейкін Сергій Євгенович, доктор технічних наук,  завідувач відділу
формування прецизійних складнопрофільних виробів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.
М.  Бакуля  Національної  академії  наук  України. Офіційні  опоненти:  Майборода  Віктор
Станіславович,  доктор технічних наук,  професор,  професор за  кафедрою конструювання
машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені  Ігоря Сікорського»; Гурей Ігор Володимирович,  доктор технічних наук,  професор,
професор  за  кафедрою  технологія  машинобудування  Інституту  інженерної  механіки  та
транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Кочина  Анастасія  Анатоліївна, старший  викладач  кафедри  транспортних  систем  і
логістики,  Харківський національний автомобільно-дорожній університет.  Назва дисертації:
«Формування пасажиропотоків у приміському сполученні на автомобільному транспорті».
Шифр  та  назва  спеціальності –  05.22.01  – транспортні  системи.  Спецрада  Д  64.059.02
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул.
Ярослава  Мудрого,  25;  тел.  (057)  700-38-63).  Науковий  керівник:  Горбачов  Петро
Федорович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  транспортних  систем  і
логістики  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету.  Офіційні
опоненти: Мороз  Микола  Миколайович,  доктор  технічних  наук, професор,  завідувач
кафедри  транспортних  технологій  Кременчуцького  національного  університету  імені
Михайла  Остроградського; Кристопчук  Михайло  Євгенович,  кандидат  технічних  наук,
доцент,  завідувач  кафедри  транспортних  технологій  і  технічного  сервісу  Національного
університету водного господарства та природокористування.

Лаврись  Сергій  Мирославович,  молодший  науковий  співробітник  відділу
матеріалознавчих основ інженерії  поверхні,  Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
НАН  України.  Назва  дисертації:  «Підвищення  зносостійкості  титанового  сплаву  ВТ22
поверхневим  деформаційно-дифузійним  обробленням».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
05.02.01  –  матеріалознавство.  Спецрада  Д  35.226.02  Фізико-механічного  інституту
ім. Г.В. Карпенка  НАН України  (79060,  м.  Львів,  вул. Наукова,  5;  тел.   (032) 263-43-07).
Науковий  керівник:  Погрелюк  Ірина  Миколаївна,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач відділу матеріалознавчих основ інженерії поверхні Фізико-механічного інституту
ім. Г.В. Карпенка  НАН України.  Офіційні  опоненти:  Голубець  Володимир  Михайлович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  технології  матеріалів  та
машинобудування Національного  лісотехнічного  університету  України;  Богун  Лідія
Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладного матеріалознавства
та обробки матеріалів Національного університету «Львівська політехніка».

Мазін  Олексій  Сергійович,  інженер  кафедри  автобронетанкової  техніки,
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Національна  академія  Національної  гвардії  України.  Назва  дисертації:  «Підвищення
енергоефективності  автомобілів  при  маневруванні  зниженням  непродуктивних  втрат
енергії». Шифр та назва спеціальності - 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Спецрада  Д 64.059.02 Харківського  національного  автомобільно-дорожнього університету
(61002,  м.  Харків,  вул.  Ярослава  Мудрого,  25;  тел.  (057)  700-38-63).  Науковий керівник:
Подригало  Михайло  Абович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
технології  машинобудування і  ремонту машин Харківського національного  автомобільно-
дорожнього університету.  Офіційні  опоненти:  Калінін Євген Іванович,  доктор технічних
наук, доцент, завідувач кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин ім. В. Я.
Аніловича  Харківського  національного  технічного  університету  сільського  господарства
імені  Петра  Василенка;  Рогозін  Ігор  Віталійович,  кандидат  технічних  наук,  старший
викладач кафедри теорії  та конструкції  автомобільної та спеціальної техніки Харківського
національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Маслова Тетяна Вячеславівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Ефективність
перевезень  вантажів  автомобільнім  транспортом у  міжнародному сполучені  за   разовими
замовленнями».  Шифр та назва спеціальності –  05.22.01 – транспортні системи. Спецрада Д
64.059.02 Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету  (61002,  м.
Харків,  вул.  Ярослава  Мудрого,  25;  тел.  (057)  700-38-63).  Науковий  керівник:  Горбачов
Петро  Федорович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  транспортних
систем  і  логістики  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету.
Офіційні опоненти: Шраменко Наталя Юріївна, доктор технічних наук, професор, професор
кафедри  транспортних  технологій  і  логістики  Харківського  національного  технічного
університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка; Голуб Дмитро Вадимович,
кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  експлуатації  та  ремонту  машин
Центрального Українського національного технічного університету.

Птиця  Наталія  Василівна, асистент  кафедри  транспортних  систем  і  логістики,
Харківський  національний  автомобільно-дорожній  університет.  Назва  дисертації:
«Формування процесу доставки дрібнопартійних вантажів у логістичній системі роздрібної
торгівельної  мережі».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.22.01  – транспортні  системи.
Спецрада  Д  64.059.02 Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету
(61002,  м.  Харків,  вул.  Ярослава  Мудрого,  25;  тел.  (057)  700-38-63).  Науковий керівник:
Ходирєв Сергій Якович, кандидат технічних наук, професор, перший проректор з науково-
навчальної  роботи  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету.
Офіційні  опоненти: Алексієв  Володимир  Олегович,  доктор  технічних  наук,  професор,
професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій  Харківського національного
економічного  університету  імені  Семена  Кузнеця; Музильов  Дмитро  Олександрович,
кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  транспортних  технологій  і  логістики
Харківського  національного  технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра
Василенка.

Козубцова  Леся  Михайлівна, старший  викладач  кафедри  математики  та  фізики
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Назва дисертації: «Удосконалення
методів  моніторингу  кіберстійкості  інформаційної  системи  спеціального  призначення».
Шифр та назва спеціальності  – 05.13.05 – комп’ютерні  системи та компоненти.  Спецрада
К 26.139.03  Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини  «Україна»  (04071,
м. Київ,  вул.  Хорива,  1-Г,  тел.  (044)  416-74-10).  Науковий  керівник:  Хлапонін  Юрій
Іванович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  кібербезпеки  та
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комп’ютерної  інженерії  Київського національного університету будівництва і архітектури.
Офіційні  опоненти:  Мельник  Віктор  Анатолійович,  доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  інформаційних  технологій  Національного  університету  «Львівська
політехніка»;  Ширмовська  Надія  Генадіївна,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  комп’ютерних  систем  і  мереж  Івано-Франківського  національного  університету
нафти і газу.

Олійник Юрій Олександрович, старший викладач кафедри автоматизованих систем
обробки інформації та управління, Національний технічний університет  України «Київський
політехнічний   інститут  імені   Ігоря  Сікорського».  Назва  дисертації: «Інформаційна
технологія  аналізу  текстових  потоків  даних».  Шифр  та  назва  спеціальності  - 05.13.06  –
інформаційні  технології.  Спецрада Д67.052.01  Херсонського  національного  технічного
університету  (73008,  м.  Херсон,  Бериславське  шосе,  24;  тел.  (0552)32-69-10).  Науковий
керівник:  Томашевський  Валентин  Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,
кафедри  автоматизованих  систем  обробки  інформації  та  управління  Національного
технічного  університету  України  «Київський   політехнічний   інститут  імені   Ігоря
Сікорського».  Офіційні  опоненти: Фісун  Микола  Тихонович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  інженерії  програмного  забезпечення  Чорноморського
національного університету імені  Петра Могили;  Бісікало Олег Володимирович,  доктор
технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького
національного технічного університету.

Машковський  Сергій  Сергійович,  аспірант  кафедри  інформаційних  технологій  та
програмування,  Відкритий  міжнародний  університет  розвитку  людини  «Україна».  Назва
дисертації:  «Удосконалення методу пошуку інформації  в соцмережах на основі латентно-
семантичного і частотного аналізу». Шифр та назва спеціальності – 01.05.03 – математичне
та  програмне  забезпечення  обчислювальних  машин  і  систем.  Спецрада  К 26.139.03
Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини  «Україна»  (04071,  м. Київ,  вул.
Хорива,  1-Г,  тел.  .  (044)  416-74-10).  Науковий  керівник:  Забара  Станіслав  Сергійович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  інформаційних  технологій  та
програмування  Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини  «Україна».
Офіційні опоненти:  Глибовець Андрій Миколайович,  доктор фізико-математичних наук,
доцент,  декан  факультету  інформатики  Національного  університету  «Києво-Могилянська
академія»;  Волокита  Артем  Миколайович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  обчислювальної  техніки  Національного  технічного  університету  України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Паращанов  В’ячеслав  Георгійович,  молодший  науковий  співробітник,  науково-
дослідної частини Національного авіаційного університет. Назва дисертації: «Метрологічне
забезпечення  випробування  спряжених  деталей  на  основі  імпульсного  модульованого
струму».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.01.02  –  стандартизація,  сертифікація  та
метрологічне забезпечення.  Спецрада Д 41.113.01 Одеської державної академії  технічного
регулювання та якості (65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15; тел. (048) 726-76-95). Науковий
керівник:  Квасніков Володимир Павлович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  комп’ютеризованих  електротехнічних  систем  та  технологій  Національного
авіаційного  університету.  Офіційні  опоненти:  Васілевський  Олександр  Миколайович,
доктор  технічних  наук,  професор,  перший  проректор  з  наукової  педагогічної  роботи  з
організації  учбового  процесу  та  його  науково-методичного  забезпечення  Вінницького
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національного  технічного  університету;  Ваганов Олександр Іванович,  доктор  технічних
наук, професор, заступник начальника Науково-впроваджувального центру філії «Науково-
дослідний  та  конструкторсько-технологічний  інститут  залізничного  транспорту»
Акціонерного товариства «Українська залізниця».

Таргоній  Іван  Миколайович,  молодший  науковий  співробітник  науково-дослідної
частини Національного університету водного господарства та природокористування. Назва
дисертації:  «Математичне та комп’ютерне моделювання процесів  очищення технологічної
води  для  їх  автоматизації».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.05.02  –  математичне
моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 47.104.09 Національного університету
водного  господарства  та  природокористування  (33028,  м.  Рівне,  вул.  Соборна,  11;
тел. (0362) 63-32-09).  Науковий  керівник:  Сафоник  Андрій  Петрович,  доктор  технічних
наук,  професор,  професор  кафедри  автоматизації,  електротехнічних  та  комп’ютерно-
інтегрованих  технологій  Національного  університету  водного  господарства  та
природокористування.  Офіційні  опоненти:  Журавчак  Любов  Михайлівна,  доктор
технічних наук,  професор кафедри програмного забезпечення Національного університету
«Львівська  політехніка»  МОН  України,  м.  Львів;  Волощук Володимир Анатолійович,
доктор  технічних  наук,  доцент,  завідувача  кафедри  автоматизації  теплоенергетичних
процесів  Національного  технічного  університету  України  «Київського  політехнічного
інституту імені Ігоря Сікорського» МОН України, м. Київ.

Бєкіров Аблятіф Шевкетович, аспірант кафедри транспортних технологій і логістики,
Харківський  національний  технічний  університет  сільського  господарства  імені  Петра
Василенка. Назва дисертації: «Моделювання перехідних процесів в трибосистемах машин та
обґрунтування  ефективної  програми  їх  припрацювання».  Шифр та  назва  спеціальності:  –
05.02.04  –  тертя  та  зношування  в  машинах. Спецрада  К 64.832.03  Харківського
національного  технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел.  (057)-700-38-98). Науковий керівник:  Войтов
Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних
технологій  та  логістики  Харківського  національного  технічного  університету  сільського
господарства  імені  Петра  Василенка.  Офіційні  опоненти:  Дворук  Володимир  Іванович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  теоретичної  та  прикладної  фізики
Національного авіаційного університету;  Кубіч Вадим Іванович, кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри автомобілів Національного університету «Запорізька політехніка». 

Доброродня  Ганна  Сергіївна,  фізична  особа-підприємець.  Назва  дисертації:
«Модель  та  метод  інформаційної  технології  діагностування  порушення  енергетичного
балансу  людини».  Шифр  та  назва  спеціальності – 05.13.06  –  інформаційні  технології.
Спецрада Д 64.062.01  Національного  аерокосмічного  університету  ім. М. Є. Жуковського
"Харківський  авіаційний  інститут"  (61070,  Харків,  вул.  Чкалова,  17,  тел.  (057)788-40-09).
Науковий керівник: Висоцька Олена  Володимирівна,  доктор технічних  наук,  професор,
завідувачка  кафедри  радіоелектронних  та  біомедичних  комп'ютеризованих  засобів  і
технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський
авіаційний інститут". Офіційні опоненти: Шаронова Наталія Валеріївна, доктор технічних
наук,  професор, завідувачка кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного
технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»;  Каргін  Анатолій
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Олексійович,  доктор  технічних  наук, професор, завідувач  кафедри  інформаційних
технологій Українського Державного університету залізничного транспорту.

Комбаров Володимир Вікторович, старший викладач кафедри технології виробництва
літальних  апаратів  Національного  аерокосмічного  університету  ім. М.Є. Жуковського  
«Харківський авіаційний інститут».  Назва  дисертації:  «Підвищення  кінематичної  точності
механічної  обробки  на  верстатах  з  ЧПК  монолітних  вузлів  силової  конструкції  планера
літака».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.07.02  –  проектування,  виробництво  та
випробування  літальних  апаратів.  Спецрада  Д64.062.04  Національного  аерокосмічного
університету  
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків,  вул. Чкалова,
17;  тел.  (057)  315-10-56).  Науковий  керівник:  Сорокін  Володимир  Федорович,  доктор
технічних  наук,  професор,  декан  факультету  авіаційних  двигунів  Національного
аерокосмічного  університету  ім. М. Є. Жуковського  «Харківський  авіаційний  інститут».
Офіційні  опоненти:  Петраков Юрій Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  
технології  машинобудування  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;  Добротворський  Сергій  Семенович,
 доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  технології  машинобудування  та
металорізальних  верстатів  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний інститут».

Алексенко  Борис  Олександрович,  начальник  відділу  техніко-економічних  розробок
товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «Технополіс  Машинобудування».  Назва
дисертації:  «Удосконалення  технології  регенерації  адсорбційних  осушувачів  стисненого
повітря шляхом мікрохвильової обробки». Шифр та назва спеціальності - 05.03.07 - процеси
фізико-технічної обробки. Спецрада Д 64.062.04 Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків, вул.  Чкалова,
17;  тел.  (057) 788-47-79). Науковий керівник:  Добротворський Сергій Семенович,  доктор
технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  технології  машинобудування  та
металорізальних  верстатів  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний інститут».  Офіційні  опоненти:  Ткаченко  Віктор Іванович,  доктор фізико-
математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та
екології навчально- наукового інституту  комп’ютерної  фізики та енергетики Харківського
національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна;  Сисоєв  Юрій  Олександрович,  доктор
технічних наук,  старший науковий співробітник,  професор кафедри теоретичної  механіки,
машинознавства і роботомеханічних систем Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Фундират  Катерина  Сергіївна, науковий  співробітник  відділу  рослинництва  та
неполивного  землеробства,  Інститут  зрошуваного  землеробства  Національної  академії
аграрних  наук  України.  Назва  дисертації:  «Насіннєва  продуктивність  сортів  тритикале
озимого залежно від удобрення на зрошуваних землях Південного Степу України». Шифр та
назва  спеціальності  –  06.01.05 –  селекція  і  насінництво.  Спецрада  Д  67.379.01  Інституту
зрошуваного землеробства НААН (73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. (0552) 361-
196).  Науковий керівник:  Заєць Сергій Олександрович,  кандидат сільськогосподарських
наук, завідувач відділу рослинництва та неполивного землеробства Інституту зрошуваного
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землеробства Національної академії аграрних наук України. Офіційні опоненти: Кириленко
Віра  Вікторівна, доктор  сільськогосподарських  наук,  головний  науковий  співробітник
лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла
Національної  академії  аграрних  наук  України;  Бойчук  Інна  Володимирівна,  кандидат
сільськогосподарських  наук,  доцент,  доцент  кафедри рослинництва,  генетики,  селекції  та
насінництва  Херсонського  державного  аграрно-економічного  університет  Міністерства
освіти і науки України.

Салій  Олена  Василівна, науковий  співробітник  відділу  селекції,  генетики  та
ампелографії,  Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені
В. Є. Таїрова». Назва дисертації: «Агробіологічна характеристика і технологічна оцінка форм
винограду сучасної селекції  ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова».  Шифр та назва спеціальності –
06.01.08  –  виноградарство.  Спецрада –  К.41.374.01  Національного  наукового  центру
«Інститут  виноградарства  і  виноробства  імені  В. Є. Таїрова»  (65496,  Одеська  область,
Овідіопольский  район,  смт  Таїрове,  вул.  40-річчя  Перемоги,  27;  тел.  (048)  740-36-76).
Науковий  керівник –  Мулюкіна  Ніна  Анатоліївна,  доктор  сільськогосподарських  наук,
заступник  директора  з  наукової  роботи  Національного  наукового  центру  «Інститут
виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова». Офіційні опоненти: Хреновськов Едуард
Іванович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  завідувач  кафедри  садівництва,
виноградарства,  біології  та  хімії  агробіотехнологічного  факультету Одеського державного
аграрного  університету;  Каменева  Наталя  Валеріївна,  кандидат  сільськогосподарських
наук, доцент, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеської національної
академії харчових технологій.

Токарчук  Тетяна  Сергіївна,  асистент  кафедри  гігієни  тварин  і  ветеринарного
забезпечення  кінологічної  служби  Національної  поліції  України,  Подільський  державний
аграрно-технічнічний університет. Назва дисертації: «Біохімічні процеси в організмі поросят
у період відлучення за дії вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge». Шифр та назва спеціальності –
03.00.04 – біохімія. Спецрада К 35.368.01 Інституту біології тварин НААН (79034, м. Львів,
вул.  В. Стуса,  38;  тел.(032)270-23-89).  Науковий  керівник: Данчук  Вячеслав
Володимирович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  заступник  директора  з
наукової  та  навчальної  роботи  Української  лабораторії  якості  і  безпеки  продукції  АПК
Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України. Офіційні
опоненти: Стапай  Петро  Васильович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,
завідувач  лабораторії  обміну  речовин  ім.  С.З.  Гжицького  Інституту біології  тварин
НААН; Цехмістренко  Світлана  Іванівна,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,
завідувачка кафедри хімії Білоцерківського національного аграрного університету. 

Уваренко  Катерина  Юріївна,  науковий  співробітник  лабораторії  геоекофізики
грунтів  Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства  та агрохімії  імені  О.Н.
Соколовського».  Назва  дисертації:  «Вплив  щільності  будови  та  вологості  орного  шару
чорнозему типового важкосуглинкового на продуктивність ячменю ярого».  Шифр та назва
спеціальності  -  06.01.03  –  агрогрунтознавство  і  агрофізика.  Спецрада  Д  64.354.01
Національного  наукового  центру  «Інститут  грунтознавства  та  агрохімії  імені
О.Н. Соколовського» (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий
керівник: Пліско  Ірина  Владленівна,  доктор  сільськогосподарських  наук,  завідувач
лабораторії геоекофізики грунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства
та  агрохімії  імені  О.Н.  Соколовського».  Офіційні  опоненти: Надточій  Петро  Петрович,
доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  відділу
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рослинництва,  первинного  та  елітного  насінництва  Інституту  сільського  господарства
Полісся  НААН;  Новосад  Костянтин Богданович,  кандидат  сільськогосподарських  наук,
доцент,  професор  кафедри  грунтознавства  Харківського  національного  аграрного
університету імені В.В. Докучаєва.

Лопатюк  Олександр  Валерійович,  фахівець  2-ої  категорії   навчально-наукового
центру  забезпечення  якості  освіти  Житомирського  національного  агроекологічного
університету.  Назва  дисертації: «Оцінка  екологічних  та  соціально-економічних  умов
проживання  сільського  населення  Полісся  України  у  віддалений  період  після  аварії  на
ЧАЕС».  Шифр  та  назва  спеціальності –  03.00.16  –  екологія.  Спецрада Д  14.083.01
Житомирського національного агроекологічного університету (10008, м. Житомир, бульвар
Старий, 7; тел. (0412) 22-04-17). Науковий керівник: Романчук Людмила Донатівна, доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  та  інноваційного
розвитку Житомирського національного агроекологічного університету. Офіційні опоненти:
Ландін  Володимир  Петрович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  старший  науковий
співробітник,  завідувач  сектору  природокористування  та  реабілітації  Інституту  проблем
безпеки атомних електростанцій НАН України;  Лазарєв Микола Михайлович,  кандидат
біологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  радіобіології  та  радіоекології  Національного
університету біоресурсів і природокористування України.

Можарівська  Інна  Анатоліївна,  старший  лаборант  вимірювальної  лабораторії
навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Житомирського
національного  агроекологічного  університету.  Назва  дисертації: «Агроекологічна  оцінка
вирощування енергетичних культур в умовах радіоактивного забруднення Полісся України».
Шифр та назва спеціальності –  03.00.16 – екологія.  Спецрада Д 14.083.01 Житомирського
національного агроекологічного університету (10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7; тел.
(0412)  22-04-17).  Науковий  керівник: Романчук  Людмила  Донатівна,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  та  інноваційного
розвитку Житомирського національного агроекологічного університету. Офіційні опоненти:
Рахметов Джамал Бахлулович,  доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) Національного ботанічного саду імені
М. М. Гришка НАН України;  Слюсар Іван Тимофійович,  доктор сільськогосподарських
наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  відділу  сівозмін  і  землеробства  на
меліорованих землях ННЦ «Інститут землеробства НААН України».

Рибальченко Анна Михайлівна, асистент кафедри селекції, насінництва і генетики
Полтавської державної аграрної академії.  Назва дисертації:  «Прояв господарських ознак у
колекційних зразків сої та їх селекційне використання в умовах Лівобережного Лісостепу
України».  Шифр  і  назва  спеціальності  –  06.01.05  –  селекція  і  насінництво.  Спецрада  Д
55.859.03  Сумського  національного  аграрного  університету  (40021,  м.  Суми,  вул.  Г.
Кондратьева,  160;  тел.  (0542)  78-76-40).  Науковий  керівник:  Білявська  Людмила
Григорівна, кандидат  сільськогосподарських  наук,  доцент,  професор  кафедри  селекції,
насінництва  і  генетики Полтавської  державної  аграрної  академії  МОН України.  Офіційні
опоненти: Вировець В’ячеслав Гаврилович, доктор сільськогосподарських наук, професор,
головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель Інституту луб’яних
культур  НААН;  Тригуб  Олег  Володимирович, кандидат  сільськогосподарських  наук,
старший науковий співробітник,  завідувач лабораторії зернобобових, круп’яних культур та
кукурудзи Устимівської  дослідної  станції  рослинництва Інституту рослинництва ім.  В.  Я.
Юр’єва НААН.
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Бучаста  Світлана  Іванівна,  директор  Комунального  закладу  «Художньо-
меморіальний музей І. Ю. Рєпіна» Харківської обласної ради. Назва дисертації: «Створення
та  розвиток  інфраструктури  військового  поселення  кавалерії  на  території  Слобідсько-
Української (Харківської) губернії у 1817-1864 рр.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01
–  історія  України.  Спецрада  Д 27.053.01  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська область, м. Переяслав,
вул. Сухомлинського,  30;  тел. (04567) 5-63-94).  Науковий  керівник:  Коцур  Віктор
Петрович,  доктор  історичних  наук,  професор,  ректор ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  Офіційні  опоненти:
Скрипник  Анатолій  Юрійович,  доктор  історичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
інформаційної  діяльності,  документознавства  і  фундаментальних  дисциплін  Подільського
спеціального  навчально-реабілітаційного  соціально-економічного  коледжу;  Милько
Володимир Іванович,  кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник відділу
історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук
України.

Нагайко Катерина Миколаївна, старший науковий співробітник науково-дослідного
відділу  «Музей  Заповіту  Т. Г. Шевченка»  Національного  історико-етнографічного
заповідника  «Переяслав».  Назва  дисертації:  «Київська  Громада  в  українському
національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». Шифр та назва спеціальності –
07.00.01  –  історія  України.  Спецрада  Д 27.053.01  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська область,
м. Переяслав,  вул. Сухомлинського,  30;  тел. (04567) 5-63-94).  Науковий  керівник:  Коцур
Віктор  Петрович,  доктор  історичних  наук,  професор,  ректор ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  Офіційні
опоненти:  Світленко  Сергій  Іванович,  доктор  історичних  наук,  професор,  декан
історичного  факультету,  професор  кафедри  історії  України  Дніпровського  національного
університету  імені  Олеся  Гончара;  Милько  Володимир  Іванович,  кандидат  історичних
наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту
історії України Національної академії наук України.

Нукало  Надія  Михайлівна,  консультант  з  історії  «Архітектурно-проектне  бюро
«Реставратор».  Назва  дисертації:  «Монастирі  Чернігова  в  соціокультурних  вимірах  XVII-
XVIII  ст.:  історична  ретроспектива  і  перспектива  розвитку  комплексів».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  07.00.01  –  історія  України.  Спецрада  Д 27.053.01  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  (08401,
Київська  область,  м. Переяслав,  вул. Сухомлинського,  30;  тел. (04567) 5-63-94).  Науковий
керівник:  Коцур Віталій Вікторович, кандидат політичних наук, доцент, заступник декана
соціоісторичного  факультету  з  міжнародних  відносин та  інтернаціоналізації  освіти  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Офіційні  опоненти:  Кузнець Тетяна Володимирівна,  доктор історичних наук,  професор,
завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені
Павла  Тичини;  Бондар  Олександр  Миколайович,  кандидат  історичних  наук,  головний
спеціаліст відділу туризму та промоцій міста управління культури та туризму Чернігівської
міської ради.
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Григорак  Анастасія  Костянтинівна, тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Cвітоглядні орієнтири українського соціуму у світлі іконографії Страшного Суду XV–XVIII
cт.».  Шифр  та  назва  спеціальності –  07.00.01  –  історія  України.  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 керівник:  Чуткий Андрій
Іванович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри давньої та нової історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Кізлова
Антоніна  Анатоліївна,  доктор  історичних  наук,  доцент  кафедри  історії,  факультету
соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України; Петрушко Людмила
Анатоліївна, кандидат  історичних  наук,  науковий  співробітник  відділу  кодикології  та
кодикографії Інституту рукопису, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Весельська Ніна Володимирівна, аспірантка кафедри історії України Житомирського
державного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Українознавчі дослідження
Александра  Яблоновського  (1829-1913)».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  07.00.06  –
історіографія,  джерелознавство  та  спеціальні  історичні  дисципліни.  Спецрада К 27.053.02
Державного  вищого  навчального  закладу  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  (08401,  м. Переяслав,  вул.
Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник:  Ярмошик Іван Іванович,
доктор історичних наук,  професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та
правознавства  Житомирського  державного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні
опоненти:  Калакура Ярослав Степанович,  доктор історичних наук,  професор,  професор
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних
наук,  професор,  професор  кафедри  міжнародних  відносин  Київського  національного
університету культури і мистецтв.

Гуменяк Андрій Романович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Домініканський
орден у Львівській архідієцезії  в другій половині ХІХ – середині 40-х рр. ХХ ст.». Шифр
спеціальності  –  07.00.01  –  історія  України.  Спецрада  Д 20.051.05  Державного  вищого
навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник:
Жерноклеєв Олег Станіславович,  доктор історичних наук,  професор, завідувач кафедри
всесвітньої історії Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти:  Шкраб’юк Петро Васильович,
доктор  історичних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  української  літератури
Інституту  українознавства  імені  І. Крип’якевича  НАН  України;  Делятинський  Руслан
Іванович, кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

Стаценко  Дмитро  Володимирович,  викладач  Відокремленого  структурного
підрозділу «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної
академії». Назва дисертації: «Утвердження більшовицької владної монополії на Полтавщині:
регіональний аспект (1920-ті рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України.
Спецрада Д 17.051.01 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул.
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Жуковського, 66; тел. (061)764-45-46). Науковий керівник:  Бабенко Людмила Леонідівна,
доктор  історичних  наук,  доцент,  завідувачка  кафедри  історії  України,  Полтавський
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Офіційні опоненти:  Стрілець
Василь Васильович,  доктор історичних  наук,  професор,  професор кафедри міжнародних
відносин і  суспільних наук,  Національний університет біоресурсів  і  природокористування
України,  Подкур  Роман  Юрійович,  кандидат  історичних  наук,  старший  науковий
співробітник  відділу історії  державного  терору  радянської  доби,  Інститут  історії  України
Національної академії наук України.

Вергунов  Віктор  Анатолійович,  директор,  Національна  наукова
сільськогосподарської  бібліотеки  НААН.  Назва  дисертації:  «В.С.  Костенко  (1912-2001)  –
державний та громадський діяч, учений-історик». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 -
історія  України.  Спецрада  Д 27.053.01  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний університет  імені  Григорія  Сковороди» (08401,  Київська  обл.,  м. Переяслав,
вул.  Сухомлинського,  30;  тел.  04567-5-63-89).  Офіційні  опоненти: Лазуренко  Валентин
Миколайович,  доктор історичних наук,  професор,  заслужений працівник освіти України,
проректор  з  гуманітарно-виховних  питань  Черкаського  державного  технологічного
університету;  Ставицька Анастасія Володимирівна,  кандидат історичних наук,  старший
викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Трало Ірина  Миколаївна,  викладач  кафедри менеджменту,  Рівненський  державний
гуманітарний університет. Назва дисертації: «Бухгалтерський облік та аналіз дисконтованої
довгострокової  дебіторської  заборгованості».  Шифр  та  назва  спеціальності –  08.00.09  –
бухгалтерський  облік,  аналіз  та  аудит  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада
Д 14.052.01  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»  (10005,  м. Житомир,
вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Олійник Оксана Вікторівна,
доктор  економічних  наук,  професор,  перший  проректор  Державного  університету
«Житомирська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Левицька  Світлана  Олексіївна,  доктор
економічних наук, професор, професор кафедри обліку та аудиту Національного університету
водного  господарства  та  природокористування; Цегельник  Ніна  Іванівна,  кандидат
економічних  наук,  старший  викладач  кафедри  бухгалтерського  обліку,  оподаткування  та
аудиту Житомирського національного агроекологічного університету.

Александрова  Вікторія  Олександрівна,  старший  викладач  кафедри  економічного
аналізу  та  обліку  Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний
інститут».  Назва  дисертації:  «Формування  економіко-організаційного  забезпечення
реорганізації  діяльності  промислового  підприємства».  Шифр  та  назва  спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада Д 64.050.02 Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»  (61002,  м. Харків,  вул. Кирпичова, 2;  тел.  (057) 707-66-56).  Науковий  керівник:
Манойленко Олександр Володимирович,  доктор економічних  наук,  професор,  директор
Навчально-наукового  інституту  економіки,  менеджменту  і  міжнародного  бізнесу
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Офіційні
опоненти: Пилипенко Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету
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імені  Семена  Кузнеця;  Філиппова  Світлана  Валеріївна,  доктор  економічних  наук,
професор,  директор  Інституту бізнесу,  економіки  та  інформаційних  технологій  Одеського
національного політехнічного університету.

Безпрозванних  Олег  Олександрович,  Радник  з  інноваційної  діяльності  ТОВ
"БУДРЕМСЕРВІС".  Назва  дисертації:  «Розвиток  інфраструктурного  забезпечення
інноваційної  діяльності  промислового  підприємства».  Шифр  та  назва  спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада Д 64.050.02 Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»  (61002,  м. Харків,  вул. Кирпичова, 2;  тел.  (057) 707-66-56).  Науковий  керівник:
Перерва  Петро  Григорович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
менеджменту  інноваційного  підприємництва  та  міжнародних  економічних  відносин
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Офіційні
опоненти:  Витвицька  Ольга  Данилівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  публічного  управління  та  менеджменту  інноваційної  діяльності  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України,  м.  Київ;  Демченко  Ганна
Володимирівна, кандидат економічних наук, викладач по кафедрі менеджменту, логістики та
економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Бондарчук Марія Євгенівна,  старший викладач кафедри підприємництва і  торгівлі,
Одеський національний політехнічний університет.  Назва  дисертації:  «Стратегічні  основи
регулювання  розвитку  ринку  харчових  продуктів  в  системі  забезпечення  продовольчої
безпеки». Шифр та назва спеціальності 08.00.03 –  Економіка та управління національним
господарством.  Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету
(65044,  м.  Одеса,  пр-т  Шевченка,  1;  тел.  (048)705-84-31).  Науковий  керівник:  Бавико
Олександр  Євгенович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
підприємництва і  торгівлі  Одеського національного політехнічного університету.  Офіційні
опоненти:  Іляш Ольга Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової
та  міжнародної  діяльності  Приватного  вищого  навчального  закладу  «Міжнародний
університет  фінансів»;  Гмиря  Вікторія  Петрівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,
доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-
коледжу.

Бричка Богдан Богданович,  асистент кафедри історії України, економічної теорії та
туризму, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.  Ґжицького.  Назва  дисертації:  «Грошово-кредитна  політика  НБУ  у  забезпеченні
стабільності  національної  грошової  одиниці».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.08  –
гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 35.051.01 Львівського національного університету імені
Івана  Франка  (79000,  м.  Львів,  вул.  Університетська,  1;  тел.  (032)  260-34-02).  Науковий
керівник:  Музика  Павло  Михайлович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  економіки  підприємства,  інновацій  та  дорадництва  в  АПК  імені  І.В.  Поповича
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.
Ґжицького.  Офіційні  опоненти:  Пшик  Богдан  Іванович,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  фінансів,  банківської  справи  і  страхування  Львівського
навчально-наукового  інституту  ДВНЗ  «Університет  банківської  справи»;  Чайковський
Ярослав Іванович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи
Тернопільського національного економічного університету. 
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Гавриленко  Микола  Миколайович,  генеральний  директор  АТ  «Укртранснафта».
Назва дисертації: «Економічні детермінанти в управлінні бізнес-моделлю нафтотранспортних
підприємств».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада Д 20.052.06  Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м.  Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел.: (8-0342) 72-47-16). Науковий керівник: Гораль Ліліана
Тарасівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти:
Войнаренко Михайло Петрович, доктор економічних наук, професор, перший проректор –
проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Хмельницького  національного  університету;
Прохорова  Вікторія  Володимирівна, доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  економіки  та  організації  діяльності  суб’єктів  господарювання  Української
інженерно-педагогічної академії.

Гайворонська  Інна  Віталіївна,  старший  викладач  кафедри  маркетингу  та  бізнес-
адміністрування  Одеського  національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова.  Назва
дисертації:  «Теоретико-методичні  засади  брендинг-маркетингового  управління
підприємствами  туристичної  дестинації».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –
економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада
Д 41.051.11  Одеського  національного  університету  імені  І.І.  Мечикова  (65082,  м.  Одеса,
вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-93). Науковий керівник:  Садченко Олена Василівна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування
Одеського  національного  університету  імені  І.І.  Мечникова Міністерства  освіти  і  науки
України.  Офіційні  опоненти:  Тюхтенко Наталія  Анатоліївна,   доктор економічних наук,
професор, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсонського державного
університету Міністерства освіти і науки України;  Мельник Юрій Миколайович,  доктор
економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і
менеджменту  імені  Г.Е.  Вейнштейна  Одеської  національної  академії  харчових  технологій
Міністерства освіти і науки України.

Гобела  Володимир  Володимирович,  старший  викладач  кафедри  менеджменту
Львівського державного університету внутрішніх  справ.  Назва  дисертації: «Екологізація  в
системі економічної безпеки держави». Шифр та назва спеціальності – 21.04.01 – економічна
безпека  держави.  Спецрада  Д 35.725.04  Львівського  державного  університету  внутрішніх
справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий керівник: Дудюк
Володимир Степанович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
організацій і адміністрування Національного лісотехнічного університету України.  Офіційні
опоненти:  Рудніченко  Євгеній  Миколайович,  доктор  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  менеджменту,  адміністрування  та  готельно-ресторанної  справи
Хмельницького національного університету; Шупрудько Наталія Володимирівна, кандидат
економічних  наук,  старший  викладач  кафедри  менеджменту  і  туризму  Чернівецького
торговельно-економічного  інституту  Київського  національного  торговельно-економічного
університету.

Горбатюк  Людмила  Михайлівна,  асистент  кафедри  підприємництва  і  права,
Полтавська  державна  аграрна  академія.  Назва  дисертації:  «Формування  та  ефективність
інвестицій  у  зерновиробництві  сільськогосподарських  підприємств».  Шифр  та  назва
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спеціальності - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності).  Спецрада  Д 44.887.01  Полтавської  державної  аграрної  академії  (36003,
м. Полтава, вул. Сковороди 1/3; тел. (0532) 60-73-98). Науковий керівник: Махмудов Ханлар
Зейналович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва і права
Полтавської  державної  аграрної  академії.  Офіційні  опоненти:  Мармуль  Лариса
Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки Державного вищого
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»,  Мацибора Тетяна Вікторівна,  кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу інвестицій Національного
наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Квак Світлана Анатоліївна,  асистент кафедри статистики економічного факультету,
Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації:  «Економічний
механізм стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств України». Шифр
та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Спецрада Д 35.051.01 Львівського національного університету імені  Івана Франка (79000,
м. Львів,  вул.  Університетська,  1;  тел.  (032)  260-34-02).  Науковий  керівник:  Гринькевич
Ольга  Степанівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  статистики
економічного  факультету  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.
Офіційні  опоненти:  Алєксєєв  Ігор  Валентинович,  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  фінансів  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;
Костецький  Володимир  Володимирович,  кандидат економічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  фінансового  менеджменту  та  страхування  Тернопільського  національного
економічного університету. 

Колодненко  Наталія  Володимирівна,  завідувач  навчального  відділу  Сумського
національного  аграрного  університету.  Назва  дисертації:  «Управління  брендом
адміністративно-територіальних  утворень  в  системі  соціально-економічного  розвитку».
Шифр  та  назва  спеціальності  - 08.00.03  –  економіка  та  управління  національним
господарством.  Спецрада  Д 55.859.01  Сумського  національного  аграрного  університету
(40021, м. Суми,  вул. Г. Кондратьєва,  160, тел.  (0542) 701012).  Науковий керівник:  Данько
Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського
національного  аграрного  університету.  Офіційні  опоненти:  Монастирський  Григорій
Леонардович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту,
публічного  управління  та  персоналу  Тернопільського  національного  економічного
університету;  Хамініч Світлана Юріївна,  доктор економічних наук,  професор,  професор
кафедри  маркетингу  та  міжнародного  менеджменту  Дніпровського  національного
університету імені Олеся Гончара.

Копецька  Юліана  Олександрівна,  аспірант  кафедри  екологічного  менеджменту  та
підприємництва, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.  Назва  дисертації:  «Ефективність  використання  енергетичних  ресурсів  на
підприємствах».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 26.001.13 Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,  м. Київ,
вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий  керівник:  Купалова  Галина
Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного менеджменту
та  підприємництва  економічного  факультету  Київського  національного  університету  імені

30



03.08.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Сотник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук,
професор,  професор  кафедри  економіки,  підприємництва  та  бізнес-адміністрування
Сумського державного університету;  Андрусів Уляна Ярославівна, кандидат економічних
наук,  доцент,  доцент  кафедри  теорії  економіки  та  управління  Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу.

Кочин Тетяна Михайлівна, молодший науковий співробітник, Державний університет
«Житомирська  політехніка».  Назва  дисертації:  «Застосування  аудиторських  процедур  для
встановлення  якості  фінансової  звітності».  Шифр  та  назва  спеціальності –  08.00.09  –
бухгалтерський  облік,  аналіз  та  аудит  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д
14.052.01  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»  (10005,  м. Житомир,
вул. Чуднівська,  103;  тел. (0412) 24-14-22).  Науковий  керівник: Шиманська  Катерина
Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та
міжнародних економічних відносин Державного університету «Житомирська політехніка».
Офіційні опоненти: Шалімова Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор,
декан  факультету  обліку  і  фінансів  Центральноукраїнського  національного  технічного
університету;  Здирко  Наталія  Григорівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  декан
факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Макаренко  Уляна  Богданівна,  викладач  кафедри  медіакомунікацій,  Український
католицький  університет.  Назва  дисертації:  “Фінансовий  механізм  розвитку  медійних
компаній  в  Україні”.  Шифр та  назва  спеціальності  –  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.
Спецрада Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м.
Львів,  вул.  Університетська,  1;  тел.  (032)  260-34-02).  Науковий  керівник:  Крупка  Ігор
Михайлович,  кандидат економічних  наук,  доцент,  доцент кафедри аналітичної  економії  і
міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні
опоненти:  Дем’янишин  Василь  Григорович, доктор  економічних  наук,  професор,
заслужений  працівник  освіти  України,  професор  кафедри  фінансів  ім.  С.  І.  Юрія
Тернопільського  національного  економічного  університету;  Ткачук  Ірина  Ярославівна,
кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  фінансів  і  кредиту  Чернівецького
національного університету імені Ю. Федьковича.

Малько Катерина Сергіївна, заступник генерального директора з питань логістики та
комерції  ТОВ  «Гюрінг»  (м.  Київ). Назва  дисертації:  «Іноземний  капітал  в
посттрансформаційній  економіці».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.01  –  економічна
теорія та історія економічної думки. Спецрада Д 26.006.01 ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1;
тел.  (044)371-61-77).  Науковий керівник:  Фукс Анатолій Ервінович,  доктор економічних
наук,  професор,  пенсіонер.  Офіційні  опоненти:  Краус  Наталія  Миколаївна,  доктор
економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки Київського університету
імені  Бориса  Грінченка;  Осецький  Валерій  Леонідович,  доктор  економічних  наук,
професор,  професор  кафедри  економічної  теорії,  макро-  і  мікроекономіки  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Мар’янович  Марина  Едуардівна,  аспірант  кафедри  фінансів,  Національний
університет  «Києво-Могилянська  академія».  Назва  дисертації:  «Державне  фінансове
забезпечення сталого розвитку України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші,
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фінанси і кредит. Спецрада Д 26.055.03 Київського національного торговельно-економічного
університету  (02156,  м.Київ,  вул.  Кіото,  19;  тел.  (044)  544  29  31).  Науковий  керівник:
Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки  України,  завідувач  кафедри  фінансів  Національного  університету  «Києво-
Могилянська  академія».  Офіційні  опоненти:  Колосова  Вікторія  Павлівна,  доктор
економічних  наук,  доцент,  головний  консультант  відділу  нових  викликів  Національного
інституту  стратегічних  досліджень;  Нечипоренко  Аліна  Володимирівна,  кандидат
економічних  наук,  доцент  кафедри  фінансів  Університету  державної  фіскальної  служби
України.

Махмудова  Ілона  Володимирівна, асистент  кафедри  економіки  та  міжнародних
економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія. Назва дисертації: «Розвиток і
підвищення ефективності молочного скотарства в аграрних господарствах».  Шифр та назва
спеціальності –  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності).  Спецрада  Д 44.887.01  Полтавської  державної  аграрної  академії  (36003,
м. Полтава, вул. Сковороди 1/3; тел. (0532) 60-73-98).  Науковий керівник: Дейнека Тетяна
Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та міжнародних
економічних відносин Полтавської державної аграрної академії.  Офіційні опоненти:  Новак
Наталя Петрівна, доктор економічних наук, начальник Новотроїцької державної податкової
інспекції  Генічеського  управління  Головного  управління  ДПС  у  Херсонській  області;
Антощенкова  Віталіна  Володимирівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри
економіки  та  маркетингу  Харківського  національного  технічного  університету  сільського
господарства імені Петра Василенка.

Мельник Ірина Миколаївна, бухгалтер, Державне підприємство «Городницьке лісове
господарство».  Назва  дисертації:  «Аналітичне  забезпечення  управління  діяльністю
лісогосподарських підприємств».  Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 Державного
університету  «Житомирська  політехніка»  (10005,  м. Житомир,  вул. Чуднівська,  103;
тел. (0412) 24-14-22).  Науковий  керівник: Грицишен  Димитрій  Олександрович,  доктор
економічних наук, професор, декан факультету публічного управління та права Державного
університету  «Житомирська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Юхименко-Назарук Ірина
Анатоліївна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  декан  факультету  документальних
комунікацій  та  менеджменту  Рівненського  державного  гуманітарного  університету;
Дзюбенко Олег Миколайович, кандидат економічних наук, директор ДП «Малинське лісове
господарство».

Морозова  Світлана  Анатоліївна,  асистент  кафедри  міжнародної  економіки  та
публічного  управління  і  адміністрування  ДВНЗ  «Придніпровська  державна  академія
будівництва  та  архітектури».  Назва  дисертації:  «Детермінанти  інноваційного  розвитку
економічних  систем  країн  ЄС».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.02  –  світове
господарство і  міжнародні  економічні  відносини.  Спецрада Д 26.006.02 ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені  Вадима Гетьмана» (03057,  м.  Київ,  проспект
Перемоги,  54/1;  тел.  (044)  456-63-58).  Науковий  керівник:  Орловська  Юлія  Валеріївна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та публічного
управління  і  адміністрування  ДВНЗ  «Придніпровська  державна  академія  будівництва  та
архітектури». Офіційні опоненти: Лук’яненко Ольга Дмитрівна, доктор економічних наук,
доцент,  професор  кафедри  міжнародного  менеджменту  ДВНЗ  «Київський  національний
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економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»;  Рубцова  Марина  Юріївна,  кандидат
економічних наук,  старший науковий співробітник,  доцент,  доцент кафедри міжнародного
бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Мoсієвич  Олена  Олегівна,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:  «Венчурнe
фінансування в умовах економічних перетворень». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 –
гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 26.055.03 Київського  національного  торговельно-
економічного університету  (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел.  (044) 544 29 31). Науковий
керівник:  Сєміколенова Світлана Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри  фінансів  Національного  університету  «Києво-Могилянська  академія».  Офіційні
опоненти:  Кужелєв  Михайло  Олександрович,  доктор  економічних  наук,  професор,
директор  Навчально-наукового  інституту  фінансів,  банківської  справи  Університету
державної  фіскальної  служби України;  Дибко Наталія Миколаївна,  головний спеціаліст
відділу  співробітництва  з  МВФ Управління  міжнародного  співробітництва  Міністерства
фінансів України.

Павлик  Владислав  Володимирович,  в.о.  директора  державного  підприємства
«Підприємство  Державної  кримінально-виконавчої  служби  України  (№116)».  Назва
дисертації:  «Детермінанти  мінімізації  розривів  енергоефективності  у  національній
економіці». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством. Спецрада Д 55.051.06 Сумського державного університету (40021, м. Суми,
вул.  Римського-Корсакова,  2;  тел. +380542687759.  Науковий  керівник:  Білан  Юрій
Валентинович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу Сумського
державного  університету.  Офіційні  опоненти:  Гончарук  Анатолій  Григорович,  доктор
економічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Міжнародного
гуманітарного університету; Губарєва Ірина Олегівна, доктор економічних наук, професор,
завідувач сектору енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики
та  енергетичної  безпеки  Науково-дослідного  центру  індустріальних  проблем  розвитку
Національної академії наук України.

Пілка  Микола  Степанович,  інженер  з  розробки  родовищ  Науково-дослідного  та
проектного інституту ПАТ «Укрнафта». Назва дисертації: «Формування системи управління
нафтогазовидобувними  підприємствами  при  розробці  родовищ  із  важковидобувними
запасами вуглеводнів». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада Д 20.052.06  Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м.  Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел.: (8-0342) 72-47-16). Науковий керівник:  Витвицький
Ярослав Степанович,  доктор економічних наук, професор, професор кафедри прикладної
економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Офіційні
опоненти: Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, ректор Закладу
вищої  освіти  «Міжнародний науково-технічний університет  імені  академіка  Юрія  Бугая»;
Новаківський  Ігор  Іванович,  доктор  економічних  наук,  доцент  кафедри  менеджменту
організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Рудь  Олександр  Олегович,  директор  ТОВ  «ЕМ  АЙ  ДЖІ  ЛТД»  (м.  Київ).  Назва
дисертації:  «Стратегічні  рішення  щодо  злиття  та  поглинання:  формування  в  умовах
невизначеності».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
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підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима  Гетьмана» (03057,  м. Київ,  проспект
Перемоги  54/1;  тел.  (044) 456-36-35).  Науковий  керівник:  Решетняк  Тетяна  Іванівна,
кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  менеджменту  ДВНЗ  «Київський
національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана».  Офіційні  опоненти:
Марченко Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри
економіки  і  підприємництва  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського»;  Харченко  Тетяна  Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Сіньковська  Вікторія  Миколаївна,  асистент  кафедри  маркетингу,  Одеський
національний  політехнічний  університет.  Назва  дисертації: «Оцінювання  лояльності
споживачів 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  керівник: Яшкіна  Оксана  Іванівна,  доктор  економічних
наук,  професор,  професор  кафедри  маркетингу Одеського  національного  політехнічного
університету. Офіційні опоненти:  Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  маркетингу  Національного  авіаційного  університету;
Бажеріна Катерина Володимирівна,  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
промислового  маркетингу   Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Савіцький  Владислав  Валентинович,  асистент  кафедри  економічної  безпеки,
публічного  управління  та  адміністрування,  Державний  університет  «Житомирська
політехніка». Назва дисертації: «Економічний аналіз діяльності аудиторських фірм».  Шифр
та  назва  спеціальності –  08.00.09  –  бухгалтерський  облік,  аналіз  та  аудит  (за  видами
економічної  діяльності).  Спецрада  Д 14.052.01  Державного  університету  «Житомирська
політехніка»  (10005,  м. Житомир,  вул. Чуднівська,  103;  тел. (0412) 24-14-22).  Науковий
керівник: Євдокимов Віктор  Валерійович,  доктор  економічних  наук,  професор,  ректор
Державного  університету  «Житомирська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Шалімова
Наталія  Станіславівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  декан  факультету  обліку  і
фінансів  Центральноукраїнського  національного  технічного  університету;  Мулик
Ярославна  Ігорівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  аудиту  та
державного контролю Вінницького національного аграрного університету.

Сьомак  Олександр  Михайлович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Економічний  аналіз  діяльності  підприємств  з  видобування  корисних  копалин  та
розроблення  кар’єрів».  Шифр  та  назва  спеціальності –  08.00.09  –  бухгалтерський  облік,
аналіз  та  аудит  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 14.052.01  Державного
університету  «Житомирська  політехніка»  (10005,  м. Житомир,  вул. Чуднівська,  103;
тел. (0412) 24-14-22).  Науковий керівник:  Остапчук Тетяна Петрівна, доктор економічних
наук,  доцент,  завідувач  кафедри менеджменту  і  підприємництва Державного університету
«Житомирська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Норд  Ганна  Леонідівна,  доктор
економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти
Чорноморського  національного  університету  імені  Петра  Могили; Макурін  Андрій
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Андрійович,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  асистент  кафедри  обліку  і  аудиту
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Тафій  Наталія  Георгіївна, викладач  спецдисциплін,  Відокремлений  структурний
підрозділ  Коломийського  політехнічного  коледжу  Національного  університету  «Львівська
політехніка».  Назва  дисертації:  «Формування  та  розвиток  регіонального  ринку  житлової
нерухомості».  Шифр  та  назва  спеціальності:  08.00.05  -  розвиток  продуктивних  сил  і
регіональна  економіка.  Спецрада  Д  73.052.02  Черкаського  державного  технологічного
університету  (18006,  м.  Черкаси,  бул.  Шевченка,  460;  тел.  (0472)  71-00-92).  Науковий
керівник:  Буднікевич Ірина Михайлівна, доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  маркетингу,  інновацій  та  регіонального  розвитку  Чернівецького  національного
університету імені Ю. Федьковича. Офіційні опоненти: Карлова Олена Анатоліївна, доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту Української  інженерно-
педагогічної  академії;  Заблодська  Інна  Володимирівна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідуюча  відділом  проблем  міжрегіонального  співробітництва  Державної
установи  «Інститут  економіко-правових  досліджень  імені  В.К. Мамутова  Національної
академії наук України». 

Ханін  Семен  Григорович,  викладач  кафедри  міжнародної  економіки,  обліку  та
фінансів, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
Назва дисертації: «Ендогенні чинники модернізації економіки регіонів України в сучасних
умовах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка.  Спецрада  Д 79.051.01  Національного  університету  «Чернігівська  політехніка»
Міністерства освіти і науки України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-
103).  Науковий керівник:  Тульчинський Ростислав Володимирович,  доктор економічних
наук,  доцент,  завідувач  кафедри  менеджменту  та  публічного  адміністрування  ПВНЗ
«Міжнародний  науково-технічний  університет  імені  академіка  Юрія  Бугая» Офіційні
опоненти:  Кичко Ірина Іванівна,  доктор економічних наук, професор, професор кафедри
управління  персоналом  та  економіки  праці  Національного  університету  «Чернігівська
політехніка»,  Хомик  Олександра  Дмитрівна,  кандидат  економічних  наук,  директор
Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

Чебакова  Тетяна  Олександрівна,  асистент  кафедри  бізнес-економіки  та
підприємництва,  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана».  Назва  дисертації:  «Формування  і  розвиток  організаційної  культури
підприємства».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський
національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  (03057,  Україна,  Київ,
проспект  Перемоги,  54/1;  тел. (044) 456-36-35).  Науковий  керівник:  Кукоба  Володимир
Павлович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  бізнес-економіки  та
підприємництва  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана».  Офіційні  опоненти:  Петрова  Ірина  Леонідівна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  маркетингу  та  поведінкової  економіки  ВНЗ  «Університет
економіки та права «КРОК»;  Мазур Володимир Степанович,  кандидат економічних наук,
доцент,  доцент  кафедри  міжнародного  туризму  і  готельного  бізнесу  Навчально-наукового
інституту  міжнародних  економічних  відносин  ім.  Б.Д.  Гаврилишина  Тернопільського
національного економічного університету.
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Чернобровкіна  Світлана  Віталіївна,  старший  викладач  кафедри  економіки  та
маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Назва  дисертації:  «Формування  засобів  маркетингових  комунікацій  машинобудівних
підприємств».  Шифр  та  назва  спеціальності –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 64.050.02  Національного
технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»  (61002,  м. Харків,
вул. Кирпичова, 2;  тел.  (057) 707-66-56).  Науковий  керівник: Горовий  Дмитро
Анатолійович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економіки  та
маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Офіційні  опоненти:  Божкова  Вікторія  Вікторівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного
університету  імені  А.С.  Макаренка;  Ковальчук  Світлана  Володимирівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  маркетингу  і  торговельного
підприємництва Хмельницького національного університету.

Чернуха  Тетяна  Станіславівна,  аспірант  кафедри  міжнародної  економіки  та
менеджменту  зовнішньоекономічної  діяльності  Харківського  національного  економічного
університету  імені  Семена  Кузнеця.  Назва  дисертації  –  «Комплементарність  розвитку
системи вищої освіти в умовах економічної  глобалізації».  Шифр та назва спеціальності –
08.00.01  –  Економічна  теорія  та  історія  економічної  думки.  Спецрада  Д 64.051.01
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  (61022,  м. Харків,  майдан
Свободи,  4,  тел. (057) 707-53-35).  Науковий  керівник:  Липов  Володимир  Валентинович,
доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  міжнародної  економіки  та
менеджменту  зовнішньоекономічної  діяльності Харківського  національного  економічного
університету імені Семена Кузнеця. Офіційні опоненти:  Каленюк Ірина Сергіївна, доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри міжнародного  менеджменту  ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Помінова Ірина
Іванівна, кандидат економічних наук, доцент  кафедри міжнародної економіки, економічної
теорії та права Харківського державного університету харчування і торгівлі.

Шевченко Юлія Андріївна,  головний спеціаліст  відділу переговорів  та доступу до
ринків  управління  регіональних  та  преференційних  торговельних  угод  департаменту
багатосторонніх  та  двосторонніх  торговельних  угод  Міністерства  розвитку  економіки,
торгівлі та сільського господарства України. Назва дисертації: «Інвестиційна поведінка ТНК
у глобальному турбулентному середовищі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове
господарство і  міжнародні  економічні  відносини.  Спецрада Д 26.006.02 ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені  Вадима Гетьмана» (03057,  м.  Київ,  проспект
Перемоги,  54/1;  тел.  (044)  456-63-58).  Науковий  керівник:  Руденко-Сударєва  Лариса
Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  міжнародних
фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Офіційні  опоненти:  Орєхова  Тетяна  Вікторівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
проректор з  науково-педагогічної,  соціальної  роботи та  міжнародної  співпраці  Донецький
національний  університет  імені  Василя  Стуса  (м.  Вінниця);  Іксарова  Наталія
Олександрівна,  заступник  начальника  відділу  розвитку  відносин  з  ЄС  та  двосторонніх
міжнародних  зв’язків  Управління  європейської  інтеграції  та  міжнародних  програм
Національного банку України (м. Київ).
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Широкопояс  Олександр  Юрійович,  асистент  кафедри  права  і  правоохоронної
діяльності,  Державний  університет  «Житомирська  політехніка».  Назва  дисертації:
«Бухгалтерський  облік  послуг  в  сфері  безпеки  бізнесу».  Шифр  та  назва  спеціальності –
08.00.09  –  бухгалтерський  облік,  аналіз  та  аудит  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада  Д 14.052.01  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»  (10005,
м. Житомир,  вул. Чуднівська,  103;  тел. (0412) 24-14-22).  Науковий  керівник: Грицишен
Димитрій  Олександрович,  доктор  економічних  наук,  професор,  декан  факультету
публічного  управління  та  права  Державного  університету  «Житомирська  політехніка».
Офіційні  опоненти:  Ляхович  Галина  Іванівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського
національного економічного університету; Поляк Катерина Юріївна, кандидат економічних
наук, доцент кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету.

Щербініна  Світлана  Адамівна,  старший  викладач  кафедри  економічної  теорії  та
економічної  кібернетики,  Національний  університет  «Полтавська  політехніка  імені  Юрія
Кондратюка».  Назва  дисертації:  «Організаційно-економічні  засади  забезпечення
енергоефективності житлового сектору України». Шифр та  назва спеціальності – 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством.  Спецрада Д 44.052.03 Національного
університету  «Полтавська  політехніка  імені  Юрія Кондратюка»  (36011,  м.  Полтава,
Першотравневий проспект,  24;  (тел.0532)  56-16-04).  Науковий керівник:  Комеліна  Ольга
Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  і
логістики,  Національний  університет  «Полтавська  політехніка  імені  Юрія Кондратюка».
Офіційні  опоненти:  Горошкова  Лідія  Анатоліївна,  доктор  економічних  наук,  доцент,
професор  кафедри  підприємництва,  менеджменту  організацій  та  логістики  Запорізького
національного університету; Самойленко Інна Олександрівна,  доктор економічних наук,
доцент, професор кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Яремчук  Ігор  Миколайович,  член  Рахункової  палати,  Рахункова  палата України.
Назва дисертації: «Державний аудит як вид діяльності рахункової палати».  Шифр та назва
спеціальності –  08.00.09  –  бухгалтерський  облік,  аналіз  та  аудит  (за  видами  економічної
діяльності).  Спецрада  Д 14.052.01  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»
(10005,  м. Житомир,  вул. Чуднівська,  103;  тел. (0412) 24-14-22).  Науковий  керівник:
Ахромкін  Євген  Михайлович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
економічної  безпеки,  публічного  управління  та  адміністрування  Державного  університету
«Житомирська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Дрозд  Ірина  Кузьмівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  директор  Центру  підвищення  кваліфікації  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка; Дорошенко  Олена  Олександрівна,
кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  обліку  і  аудиту  Національного
університету водного господарства та природокористування.

Близнюк Роман Васильович,  вчитель  християнської  етики  Заболотівського ліцею
Заболотівської  селищної  ради  об’єднаної  територіальної  громади  Снятинського  району
Івано-Франківської  області.  Назва  дисертації:  «Моральні  засади  релігійної  антропології
Василя  Васильовича  Зеньковського».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  09.00.07  –  етика.
Спецрада Д 26.161.01 Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (01001, м.Київ,
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вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278-06-05).  Науковий керівник:  Ларіонова Вікторія
Костянтинівна,  доктор  філософських  наук,  професор,  професор  кафедри  філософії,
соціології  та  релігієзнавства  ДВНЗ  «Прикарпатського  національного  університету  імені
Василя  Стефаника»,  МОН  України.Офіційні  опоненти:  Братерська-Дронь  Марина
Тарасівна,  доктор  філософських  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  кінознавства
Київського національний університет театру кіно і телебачення імені І. К. Карпенка - Карого
Міністерства культури України;  Турчин Марина Яремівна,  кандидат філософських наук,
доцент,  доцент  кафедри  філософії   та  соціології  Київського  національний  медичний
університет імені О. О. Богомольця Міністерства охорони здоров'я України 

Голяк  Тетяна  Василівна,  молодший  науковий  співробітник  відділу  рукописних
фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Назва дисертації:
“Текстологічна  історія  багатотомних  видань  творів  Івана  Франка”.   Шифр  та назва
спеціальності  –  10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія. Спецрада Д 26.178.01
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4,
тел. (044)  279-10-84). Науковий  керівник:  Бурлака  Галина  Миколаївна,  кандидат
філологічних наук, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Офіційні опоненти:  Ковалець Лідія
Михайлівна,  доктор  філологічних   наук, доцент, професор кафедри української літератури
Чернівецького національного  університету імені  Юрія  Федьковича;  Тихолоз  Наталія
Богданівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  української  преси Львівського
національного університету імені Івана Франка.  

Цимбал Богдан Володимирович, молодший науковий співробітник відділу рукописних
фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Назва дисертації:
“Василь  Доманицький  –  дослідник  і  видавець  творів  Марка  Вовчка”.   Шифр  та назва
спеціальності  –  10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія. Спецрада Д 26.178.01
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4,
тел. (044)  279-10-84). Науковий  керівник:  Бурлака  Галина  Миколаївна,  кандидат
філологічних наук, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Офіційні опоненти:  Нахлік Євген
Казимірович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту Івана Франка НАН
України; Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри  української  літератури  та  компаративістики   Черкаського  національного
університету імені Богдана Хмельницького. 

Пахаренко  Анастасія  Валентинівна,  викладач  кафедри  англійської  філології,
Харківський  національний  університет  імені В. Н. Каразіна.  Назва  дисертації:  «Дитина  як
авторитарна дискурсивна особистість  (на матеріалі  сучасної  англійської  мови)».  Шифр та
назва  спеціальності  –  10.02.04 –  германські  мови.  Спецрада  Д  64.051.27  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 707-51-05). Науковий керівник:  Солощук Людмила Василівна, доктор філологічних
наук,  професор,  професор  кафедри  англійської  філології  Харківського  національного
університету імені  В. Н. Каразіна.  Офіційні опоненти:  Приходько Ганна Іллівна,  доктор
філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  англійської  філології  Запорізького
національного  університету;  Козлова  Вікторія  Вікторівна,  кандидат  філологічних  наук,
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доцент,  доцент  кафедри  германської  філології  Сумського  державного  педагогічного
університету імені А. С. Макаренка.

Остратюк Наталя Миколаївна, аспірантка кафедри української мови, Національний
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Назва дисертації: «Лексична семантика й
предикатні  функції  дієслів  відчуття  в  сучасній  українській  мові».  Шифр  та  назва
спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 26.173.01 Інституту української мови
НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). Науковий керівник:
Плющ Марія Яківна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
мови  Національного  педагогічного  університету  імені М.П. Драгоманова.  Офіційні
опоненти:  Баган  Мирослава Петрівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор
кафедри української філології та славістики Київського національного університету;  Лахно
Наталія  Валентинівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  української  мови
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Вуєк  Ольга  Євгенівна,  асистент  кафедри  англійської  мови  Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Засоби вербалізації
екзистенційних феноменів у англомовній ірландській поезії ХХ століття: лінгвокультурний
аспект». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада К 35.051.15.
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка  (79000,  м.  Львів,  вул.
Університетська,  1;  тел.  (032)  239-41-04).  Науковий  керівник:  Колесник  Олександр
Сергійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології
Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка.  Офіційні  опоненти:  Бехта  Іван
Антонович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка;  Галич  Оксана  Борисівна,
кандидат філологічних наук,  доцент,  доцент кафедри англійської  і  німецької  філології  та
перекладу  імені  професора  І. В. Корунця  Київського  національного  лінгвістичного
університету.

Пайонкевич  Христина  Петрівна,  асистент  кафедри  англійської  філології
Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Структурно-
семантична та функційна інвентаризація евфемізмів онлайн-наративу на політичну тематику
британських  електронних  джерел».  Шифр та  назва  спеціальності  –  10.02.04 –  германські
мови.  Спецрада  К 35.051.15.  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка
(79000,  м.  Львів,  вул.  Університетська,  1;  тел.  (032)  239-41-04).   Науковий  керівник:
Татаровська  Олеся  Василівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні
опоненти:  Бялик  Василь  Дмитрович,  доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу (Чернівецький національний університет
імені  Юрія  Федьковича);  Білик  Ольга  Ігорівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,
доцент  кафедри  англійської  філології  (ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет
імені Василя Стефаника). 

Мінгораєва  Анна  Володимирівна,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Семантико-синтаксичні  та  комунікативно-функційні  особливості  протиставлення  в
англійському, німецькому, французькому, російському й українському художньому мовленні
початку ХХІ століття».  Шифр та назва спеціальності – 10.02.17 – порівняльно-історичне і
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типологічне  мовознавство.  Спецрада  К 11.051.14  Донецького  національного  університету
імені  Василя  Стуса  (21021,  м.  Вінниця,  вул.  600-річчя,  21;  тел.  +38  (0432)  50-89-30).
Науковий керівник:  Оленяк Мар’яна Ярославівна,  кандидат філологічних наук,  доцент,
декан  факультету  іноземних  мов  Донецького  національного  університету  імені  Василя
Стуса. Офіційні опоненти: Приходько Анатолій Миколайович, доктор філологічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  теорії  та  практики  перекладу  Національного  університету
«Запорізька  політехніка»;  Ожоган  Андрій  Васильович,  кандидат  філологічних  наук,
доцент,  доцент  кафедри  літературознавства  Національного  університету  «Києво-
Могилянська академія».

Рядська  Розанна  Іванівна,  асистент  кафедри  англійської  філології  Львівського
національного  університету  імені  Івана  Франка.  Назва  дисертації:  «Семантизація  та
комунікативно-функціональне  навантаження  перформативних   предикатів  в  англійській
мові».  Шифр та  назва  спеціальності  –  10.02.04 –  германські  мови.  Спецрада  К 35.051.15.
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка  (79000,  м.  Львів,  вул.
Університетська,  1;  тел.  (032)  239-41-04).  Науковий  керівник:  Білинський  Михайло
Емільович, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:  Біскуб
Ірина  Павлівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  прикладної
лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Ковбаско
Юрій  Григорович,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  англійської
філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» .

Ткаченко Наталія Дмитрівна, аспірант кафедри англійської філології та перекладу
Київського національного лінгвістичного університету.  Назва дисертації:  «Функціонально-
семантичне  поле  “space”  у  британському  та  американському  варіантах  англійської  мови:
лінгвокультурологічний підхід». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови.
Спецрада К 35.051.15. Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м.
Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник: Терехова Світлана
Іванівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор кафедри  російської  мови  і
літератури,  професор  кафедри  англійської  мови  і  перекладу  Інституту  сходознавства,
Київський національний лінгвістичний університет. Офіційні опоненти:  Андрейчук Надія
Іванівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  перекладознавства  і
контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, Львівський національний університет імені
Івана Франка; Ковалик Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач
кафедри іноземних мов Львівського торговельно-економічного університету.

Кобець  Наталія  Олександрівна,  молодший  науковий  співробітник  Науково-
дослідної  частини  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.  Назва
дисертації: «Словацько-український діалог: літературний вимір». Шифр та назва спеціальності –
10.01.05 – порівняльне літературознавство. Спецрада Д 26.001.15 Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН України  (01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,
64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий  керівник:  Татаренко  Алла  Леонідівна,  доктор
філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  слов’янської  філології імені  професора
Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні
опоненти:  Мочернюк  Наталія Дмитрівна,  доктор  філологічних  наук,  доцент,  старший
науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України; Дзюба-
Погребняк  Олена Іванівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
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слов’янської  філології  Інституту  філології  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка. 

Ущаповська  Ірина  Василівна,  старший  викладач  кафедри  германської  філології,
Сумський  державний  університет.  Назва  дисертації:  «Структурно-семантичні,
соціолінгвальні  та  прагматичні  параметри  мови  бренду:  мультимодальний  підхід  (на
матеріалі англомовних брендів кави»). Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські
мови. Спецрада Д17.051.02 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел.(050)646-56-77). Науковий керівник: Таценко Наталія Віталівна,
доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Сумського державного
університету. Офіційні опоненти:  Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук,
декан  факультету  іноземної  філології,  доцент  кафедри  прикладної  лінгвістики
Східноєвропейськоого  національного  університету  імені  Лесі  Українки;  Кузнецова  Марія
Олександрівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри теорії  та  практики
перекладу Національного університету «Запорізька політехніка». 

Лук’янчук  Катерина  Анатоліївна,  фахівець  І  категорії  кафедри  геодезії  та
картографії, Національний університет  біоресурсів  і  природокористування  України.  Назва
дисертації: «Геоінформаційне  моделювання  розвитку  ерозійних  процесів  на  локальному і
районному рівнях». Шифр та назва спеціальності – 11.00.01 – фізична географія, геофізика і
геохімія  ландшафтів.   Спецрада К 26.001.22 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41).
Науковий  керівник:  Ковальчук  Іван  Платонович, доктор  географічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  геодезії  та  картографії Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України. Офіційні опоненти:  Гродзинський Михайло Дмитрович,
доктор  географічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри фізичної  географії  та  геоекології
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;   Мкртчян  Олександр
Сергійович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри конструктивної географії
та картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Карабінюк  Микола  Миколайович,  асистент  кафедри  фізичної  географії  та
раціонального  природокористування, ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет».
Назва  дисертації: «Природні  територіальні  комплекси  субальпійського  і  альпійського
високогір’я  Чорногірського  масиву Українських  Карпат».  Шифр та  назва  спеціальності –
11.00.01  –  фізична  географія,  геофізика  і  геохімія  ландшафтів.   Спецрада  К  26.001.22
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,  м.
Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41).  Науковий керівник: Мельник Анатолій
Васильович,  доктор  географічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фізичної  географії
Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:  Шищенко
Петро  Григорович,  доктор  географічних  наук,  професор,  професор  кафедри  географії
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  Тимуляк Любов
Миколаївна,  кандидат  географічних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу
ландшафтознавства Інституту географії НАН України.
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Почаєвець Олена Олександрівна, провідний інженер НДС гідроекології і гідрохімії,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Просторово-
часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України».  Шифр та назва
спеціальності – 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.  Спецрада К 26.001.22
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,  м.
Київ,  вул.  Володимирська,  64;  т.  (044)  239-31-41).   Науковий  керівник  Ободовський
Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри гідрології
та  гідроекології  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні
опоненти:  Ющенко  Юрій  Сергійович, доктор  географічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  гідрометеорології  та  водних  ресурсів  Чернівецького  національного  університету
імені  Юрія  Федьковича  МОН  України;   Бойко  Вікторія  Михайлівна,  кандидат
географічних  наук,  начальник  відділу  гідрологічних  прогнозів  Українського
гідрометеорологічного центру ДСНС України.

Ярошевич Мар’яна Андріївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Суспільно-
географічні  аспекти  формування  Східноєвропейського  газового  хабу».  Шифр  та  назва
спеціальності  -  11.00.02  –  економічна  та  соціальна  географія.  Спецрада  Д  35.051.08
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка  (79000,  м. Львів,  вул.
Дорошенка,  41;  тел.  (032)  239-47-22).  Науковий  керівник:  Ровенчак  Іван  Ілліч,  доктор
географічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економічної  і  соціальної  географії
Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:  Кисельов
Юрій  Олександрович,  доктор  географічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  геодезії,
картографії  і  кадастру Уманського національного університету садівництва;  Савчук Іван
Григорович,  кандидат  географічних  наук,  старший  науковий  співробітник  сектору
територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України.

Шейко  Костянтин  Володимирович,  юрисконсульт  ТОВ  «Рибальство  та
експедиції». Назва дисертації: «Запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виробництва і
обігу алкогольних напоїв».  Шифр та назва спеціальності –  12.00.08 –кримінальне право та
кримінологія;  кримінально-виконавче  право.  Спецрада  К 64.502.01  Науково-дослідного
інституту  вивчення  проблем  злочинності  імені  академіка  В. В. Сташиса  Національної
академії правових наук України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08).
Науковий керівник:  Головкін Богдан Миколайович,  доктор юридичних наук,  професор,
завідувач  кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права  Національного
юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого.  Офіційні  опоненти:  Колб Олександр
Григорович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедрою  державної  безпеки
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Примаченко Віталій
Федорович,  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедрою кримінального права та
кримінології  факультету  підготовки  фахівців  для  органів  досудового  розслідування
Дніпропетровського державного  університету внутрішніх справ.

Галупова  Лариса  Ігорівна,  асистент  кафедри  права  інтелектуальної  власності  та
корпоративного  права   Національного  університету  «Одеська  юридична  академія».  Назва
дисертації: «Альтернативні способи врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної
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власності».  Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне  право;  міжнародне  приватне  право.  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  керівник:  Ульянова
Галина  Олексіївна, доктор  юридичних  наук,  професор,  проректор  з  навчальної  роботи
Національного  університету  «Одеська  юридична  академія». Офіційні  опоненти:  Діденко
Лариса  Василівна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,   доцент  кафедри   цивільного  і
господарського  права  та  процесу  Міжнародного  гуманітарного  університету;  Резніченко
Семен  Васильович,  кандидат  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  цивільно-
правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ.

Кедик  Вероніка  Петрівна,  асистент  кафедри  кримінального  права  Національного
університету «Одеська юридична академія». Назва дисертації:  «Універсальний та реальний
принципи чинності кримінального закону України про кримінальну відповідальність». Шифр
та  назва  спеціальності –  12.00.08  –  кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-
виконавче  право.  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 керівник: Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук,
професор,   завідувач кафедри кримінального  права  Національного університету  «Одеська
юридична академія».  Офіційні опоненти: Чуваков Олег Анатолійович, доктор юридичних
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова; Лень Валентин Валентинович, кандидат
юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  публічного  права  Національного  технічного
університету «Дніпровська політехніка».

Мокляк  Володимир  Вікторович,  консультант-експерт  з  оперативних  питань
Департаменту  контррозвідувального  захисту  інтересів  держави  у  сфері  інформаційної
безпеки Служби безпеки України. Назва дисертації:  «Протидія терористичній діяльності в
Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.08  –кримінальне  право  та  кримінологія;
кримінально-виконавче право. Спецрада К 64.502.01 Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності  імені  академіка  В. В. Сташиса  Національної  академії  правових  наук
України (61002, м. Харків,  вул. Пушкінська,  49; тел.  (057) 715-62-08).  Науковий керівник:
Головкін  Богдан  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
кримінології  та  кримінально-виконавчого  права  Національного  юридичного  університету
імені  Ярослава  Мудрого.  Офіційні  опоненти:  Бабенко  Андрій  Миколайович,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  декан  факультету  підготовки  фахівців  для  органів  досудового
розслідування  Одеського  державного  університету  внутрішніх  справ;  Луценко  Юрій
Васильович,   кандидат  юридичних  наук,  доцент,  співробітник  Головного  управління  по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Коритін  Денис  Сергійович,  молодший  науковий  співробітник  Науково-дослідного
інституту  правового  забезпечення  інноваційного  розвитку  НАПрН  України.  Назва
дисертації: «Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх підприємств».
Шифр  та  назва  спеціальності   12.00.04 «Господарське  право;  господарсько-процесуальне
право».  Спецрада  Д 64.086.04 Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,  77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник:
Глібко  Сергій  Васильович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  директор  Науково-
дослідного  інституту  правового  забезпечення  інноваційного  розвитку  НАПрН  України.
Офіційні  опоненти:  Устименко  Володимир  Анатолійович, доктор  юридичних  наук,
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професор, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України;  Петруненко
Ярослав Вікторович,  кандидат юридичних наук, доцент,  доцент кафедри господарського
права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України.

Корінний  Денис  Олександрович,  адвокат  –  самозайнята  особа.  Назва  дисертації:
«Доказування під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею
людьми». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова  експертиза;  оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада  Д 27.855.03  Університету
державної фіскальної служби України (08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська,
31;  тел.  (04597)  60-300).  Науковий  керівник: Топчій  Василь  Васильович,  доктор
юридичних  наук,  професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  права  Університету
державної  фіскальної  служби України.  Офіційні  опоненти:  Кучинська Оксана Петрівна,
доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  Інституту  права  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка;  Карпенко Наталія Василівна, кандидат юридичних
наук,  старший  слідчий  в  особливо  важливих  справах  Головного  слідчого  управління
Національної поліції України.

Буланова  Юлія  Миколаївна,  прокурор  прокуратури  Запорізької  області  з
міжнародно-правових доручень.  Назва дисертації: «Етичні кодекси як джерело службового
права». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного
права (03035, м. Київ, вул. Г.  Кірпи, 2-а;  тел.  228-10-31).  Науковий керівник: Коломоєць
Тетяна  Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  член-кореспондент  НАПрН
України,  Заслужений  юрист  України,  декан  юридичного  факультету  Запорізького
національного  університету.  Офіційні  опоненти:  Віхляєв  Михайло  Юрійович,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  заступник  директора  Видавничого  дому  «Гельветика»;  Легеза
Юлія Олександрівна,  доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри цивільного,
господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка».

Чепак  Антон  Олександрович,  приватний  підприємець.  Назва  дисертації:  «Правові
засади  використання  та  охорони  водопокритих  земельних  ділянок  для  риборозведення».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.06  «Земельне право; аграрне право; екологічне право;
природоресурсне  право».  Спецрада  Д  64.086.04  Національного  юридичного  університету
імені  Ярослава  Мудрого  (61024,  м. Харків,  вул. Пушкінська,  77;  тел.  (057)  704-93-61).
Науковий  керівник:  Гордєєв  Володимир  Іванович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,
доцент  кафедри  земельного  та  аграрного  права  Національного  юридичного  університету
імені  Ярослава  Мудрого.  Офіційні  опоненти:  Гафурова  Олена  Вікторівна,  доктор
юридичних наук, професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права
імені академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування
України;  Федчишин  Дмитро  Володимирович,  кандидат  юридичних  наук,  старший
викладач кафедри цивільного права Запорізького національного університету.

Луців  Микола  Зіновійович, начальник  відділу  організаційного  та  правового
забезпечення  військової  прокуратури  Західного  регіону  України.  Назва  дисертації:
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«Особливості  досудового  розслідування  злочинів  проти  встановленого  порядку  несення
військової  служби  (статті  407-409  Кримінального  Кодексу  України)».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  12.00.09    «Кримінальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;
оперативно-розшукова  діяльність».  Спецрада  Д  64.086.01  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
93-61). Науковий керівник:   Шило Ольга Георгіївна, доктор юридичних наук, професор,
завідувач  кафедрою  кримінального  процесу  та  оперативно-розшукової  діяльності
Національного  юридичного  університету   імені  Ярослава  Мудрого.  Офіційні  опоненти:
Сергєєва  Діана  Борисівна,  доктор  юридичних  наук,  професор  кафедри  правосуддя
Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Тетерятник
Ганна  Костянтинівна, кандидат  юридичних  наук,  завідувач  кафедри  кримінального
процесу факультету підготовки фахівців  для органів  досудового розслідування Одеського
державного університету внутрішніх справ.

Євдокімова  Марія  Олегівна,  аспірантка  кафедри  кримінального  та
адміністративного права, Академія адвокатури України. Назва дисертації: «Кримінологічна
характеристика  жіночої  злочинності  в  сфері  економіки».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
12.00.08 -  кримінальне  право та  кримінологія;  кримінально-виконавче право.  Спецрада К
26.122.01 Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд.27; тел.
+380(44)2465788).  Науковий керівник: Вереша Роман Вікторович, доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури
України.  Офіційні  опоненти:  Джужа Олександр Миколайович,  доктор юридичних наук,
професор, Головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту
прав  інтелектуальної  власності  Національної  академії  внутрішніх  справ;  Куц  Віталій
Миколайович, кандидат юридичних наук, професор, старший викладач відділу підготовки
прокурорів  з  проблем  кваліфікації  кримінальних  правопорушень  Національної  академії
прокуратури України. 

Бідняк Валентин Анатолійович, старший оперуповноважений 4-го відділу протидії
організованим  злочинним  групам  в  органах  державної  влади   управління  стратегічних
розслідувань в ДСР НП України.  Назва  дисертації:  «Використання  спеціальних  знань  при
розслідуванні злочинів, пов’язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров’я».
Шифр та назва спеціальності –  12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза;  оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада  К 26.142.05  Міжрегіональної
Академії  управління персоналом,  (вул. Фрометівська,  2,  м Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).
Науковий  керівник:  доктор  юридичних  наук,  професор  Чаплинський  Костянтин
Олександрович, завідувач  кафедри  криміналістики,  судової  медицини  та  психіатрії
Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ. Офіційні  опоненти:
Чорноус  Юлія  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ МВС України;
Князєв Сергій Володимирович,  кандидат юридичних наук, заступник начальника державної
установи Центру обслуговування підрозділів Національної поліції України.

Божик  Валерій  Іванович,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради  України  з
питань правової політики. Назва дисертації: «Забезпечення прав особи під час досудового
розслідування  кримінальних  проступків».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.09  –
кримінальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;  оперативно-розшукова
діяльність.  Спецрада  К 26.142.05  Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом,
(вул. Фрометівська,  2,  м  Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).  Науковий  керівник:  Кислий
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Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної
та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління  персоналом». Офіційні  опоненти:  Цуцкірідзе  Максим  Сергійович,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  заступник  голови  -  начальник  Головного  слідчого  управління
Національної  поліції  України; Козаченко Олександр Іванович,  кандидат  юридичних наук,
професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності  ПрАТ «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Буждиганчук Євдокія Юріївна,  приватний нотаріус, Київський міський нотаріальний
округ.  Назва  дисертації:  «Розслідування  сутенерства,  вчиненого  організованою  групою».
Шифр та назва спеціальності –  12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза;  оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада  К 26.142.05  Міжрегіональної
Академії  управління персоналом,  (вул. Фрометівська,  2,  м Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).
Науковий  керівник:  доктор  юридичних  наук,  професор  Чаплинський  Костянтин
Олександрович, завідувач  кафедри  криміналістики,  судової  медицини  та  психіатрії
Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ. Офіційні  опоненти:
Стрельбицький Микола Павлович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий
співробітник  Національної  академії  Служби  безпеки  України; Зарубєй  Вікторія
Володимирівна, кандидат  юридичних  наук,  професор  кафедри  досудового  розслідування
Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ.

Малашко  Олександр  Євгенійович,  викладач кафедри  адміністративного  права  та
процесу,  фінансового  і інформаційного  права  ЗВО  «Львівський  університет  бізнесу  та
права».  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правові  засади  забезпечення  інформаційної
безпеки  в  Україні  у  контексті  європейської  інтеграції».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
12.00.07 –  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Спецрада
Д  35.140.02 Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» 79021, м. Львів,
вул.  Кульпарківська,  99;  тел.(032)292-87-08). Науковий  керівник:  Заяць  Роман
Ярославович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права
та  процесу,  фінансового і  інформаційного  права  ЗВО «Львівський університет  бізнесу  та
права». Офіційні опоненти: Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор,
завідувач наукового відділу НДІ інформатики і права НАПрН України;  Микитюк Микола
Андрійович,  доктор юридичних наук, доцент, професор спеціальної кафедри № 1 Інституту
УДО України КНУ імені Тараса Шевченка.

Чайковська Анастасія Володимирівна,  юрист,  Адвокатське  об’єднання «Борзих та
партнери».  Назва  дисертації:  «Правове  врегулювання  корпоративних  конфліктів  у
товариствах  з  обмеженою  відповідальністю».  Шифр  та  назва  спеціальності  -  12.00.03  –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д
26.236.02 Інституту держави і права ім..В.М.Корецького НАН України (01601, м. Київ. Вул.
Трьохсвятительська,  4,  тел.  (044 278-80-46).  Науковий  керівник:   Венецька  Марина
Віталіївна,  кандидат  юридичних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  проблем
цивільного,  трудового  та  підприємницького  права  Інституту  держави  і  права  ім.
В.М.Корецького  НАН  України. Офіційні  опоненти:  Отраднова  Олеся  Олександрівна,
доктор  юридичних  наук,   професор,   директор  Тренінгового  центру  прокурорів  України;
Великанова  Марина  Миколаївна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. 
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Злий Ярослав  Васильович,  безробітний.  Назва  дисертації:  «Правове  регулювання
використання та охорони зрошувальних та осушуваних земель в Україні».  Шифр та назва
спеціальності – 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне
право. Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права ім..В.М.Корецького НАН України
(01601,  м.  Київ,  вул.  Трьохсвятительська,  4,  тел.  (044 278-80-46).  Науковий  керівник:
Поліводський  Олександр  Анатолійович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,   науковий
співробітник  відділу  проблем  аграрного,  земельного  та  екологічного  права  Інституту
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Коваленко Тетяна
Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,   доцент,  професор  кафедри  земельного  та
аграрного  права  Інституту  права  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка; Федун Анна Дмитрівна,  кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
приватного права Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Пашиєва  Алла  Сергіївна,  науковий  співробітник  відділу  організації  наукової
діяльності  та  захисту  прав  інтелектуальної  власності  Національної  академії  внутрішніх
справ.  Назва дисертації «Криміналістичне дослідження метальної холодної зброї».  Шифр та
назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність.  Спецрада Д 26.007.05 Національної  академії  внутрішніх
справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий
керівник: Чернявський Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, проректор
Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Гора Ірина Віталіївна, доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  кримінального  процесу  та  криміналістики
Академії  адвокатури  України. Колонюк  Віктор  Петрович,  кандидат  юридичних  наук,
доцент,  учений  секретар  Київського  науково-дослідного  інституту  судових  експертиз
Міністерства юстиції України.

Ющик  Олексій  Олексійович,  юрист  ТОВ  «Корпорація»  «Українські  мінеральні
води».   Назва  дисертації:  «Спортивне  право:  теоретико-правовий  аналіз,  поняття,
формування  в  національній  правовій  системі».  Шифр  та  назва  спеціальності:  12.00.01  –
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 26.236.03
при Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська,  4).  Науковий керівник:  Риндюк Віра Іванівна,  кандидат юридичних
наук,  доцент,  професор  кафедри  теорії  та  історії  права  Юридичного  інституту  ДВНЗ
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана».  Офіційні
опоненти:  Євграфова  Єлизавета  Павлівна,  доктор  юридичних  наук,  суддя  Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Чаплюк Оксана
Іванівна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права
Київського університету права НАН України.

Гуфман  Геннадій  Леонідович,  директор  Приватного  підприємства  «ІР-ІНВЕСТ-
ГРУПП». Назва дисертації:  «Становлення та трансформація податкової  системи в Україні
(XVIIІ –  XX століття):  історико-правове  дослідження».  Шифр  та  назва  спеціальності  -
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада
Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх  справ (61080, м. Харків,
просп.  Льва  Ландау,  27;  тел.(057)7398-181).  Науковий  керівник:  Россіхін  Василь
Васильович, доктор юридичних, професор,  проректор з інноваційно-корпоративної роботи
та  адміністрування  Харківського  національного  університету  радіоелектроніки.  Офіційні
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опоненти: Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
історії  держави  та  права  Національної  академії  внутрішніх  справ; Добкіна  Катерина
Робертівна, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Державного
університету інфраструктури та технологій.

Левенець Борис Борисович, суддя Київського апеляційного суду. Назва дисертації:
«Моделі судового правозастосування: концептуальні засади сутності та змісту». Шифр та
назва  спеціальності:  12.00.01  –  теорія  та  історія  держави  і  права;  історія  політичних  і
правових учень. Спецрада Д 26.236.03 при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
НАН  України (01001,  м.  Київ,  вул.  Трьохсвятительська,  4).  Науковий  керівник:
Пархоменко Наталія Миколаївна,  доктор юридичних наук, професор,  вчений секретар
Інституту   держави  і  права  ім.  В.  М.  Корецького  НАН  України,.  Офіційні  опоненти:
Гусарєв Станіслав Дмитрович,  доктор юридичних наук,  професор,  перший проректор,
Національна  академія  внутрішніх  справ; Ляшенко  Руслана  Дмитрівна,  кандидат
юридичних наук,  доцент,  завідувач кафедри правознавства,  Житомирський національний
агроекологічний університет.

Назарова  Ірина  Володимирівна,  керуючий  партнер  Адвокатського  Об’єднання
«Адвокатська фірма «АнГард». Назва дисертації: «Принцип добросовісності в праві». Шифр
та назва  спеціальності:  12.00.01 – теорія  та  історія  держави і  права;  історія  політичних і
правових учень. Спецрада  Д 26.236.03 при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4). Науковий керівник: Кубко Євген
Борисович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  головний науковий співробітник відділу
теорії  держави і  права,  Інститут  держави  і  права  ім.  В.  М.  Корецького  НАН  України.
Офіційні  опоненти:  Петришин  Олександр  Віталійович, доктор  юридичних  наук,
професор,   президент,  Національна  академія  правових  наук  України;  Макеєва  Олена
Миколаївна, кандидат юридичних наук,  доцент кафедри теорії та історії держави і права,
Юридичний інститут Національного авіаційного університету. 

Нестеренко  Олександр  Володимирович,  командувач  військ  Оперативного
командування  «Схід» Збройних Сил України.  Назва дисертації:  «Адміністративно-правові
засади забезпечення національної безпеки і оборони Збройними Силами України». 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, МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 7398-181).
Науковий  керівник:  Музичук  Олександр  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,
професор, декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.
Офіційні  опоненти:  Сокуренко Валерій Васильович,  доктор юридичних наук, професор,
начальник  Головного  управління  Національної  поліції  в  Харківській  області;  Мельник
Сергій  Миколайович,  кандидат  юридичних  наук,  начальник  Військово-юридичного
інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Озімок Ірина Володимирівна, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури Національної
академії  внутрішніх  справ. Назва дисертації:  «Конституційне право власності  на землю в
Україні  та  зарубіжних  країнах:  порівняльно-правове  дослідження».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада Д 26.007.04
Національної академії внутрішніх справ (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-
94-91).  Науковий  керівник:  Колодій  Анатолій  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,
професор, директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський
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національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана». Офіційні  опоненти:
Калюжний Ростислав Андрійович,  доктор юридичних наук, професор, заступник декана
юридичного  факультету  з  наукової  роботи  Національного  авіаційного  університету;
Калініченко Олександр Федосійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
права Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

Павроз Тетяна Вікторівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Конституційно-
правовий статус церкви в Україні та зарубіжних країнах». Шифр та назва спеціальності –
12.00.02  –  конституційне  право;  муніципальне  право.  Спецрада  Д 26.007.04 Національної
академії  внутрішніх  справ  (03035, м. Київ,  пл. Солом’янська,  1;  тел.  (044)  246-94-91).
Науковий керівник:  Колодій Анатолій Миколайович,  доктор юридичних наук, професор,
директор  навчально-наукового  інституту  «Юридичний  інститут  ДВНЗ  «Київський
національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана». Офіційні  опоненти:
Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
теорії  і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Альонкін  Олексій  Анатолійович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри
міжнародного  публічного  права  Київського  національного  торговельно-економічного
університету.

Полянський  Анатолій  Григорович,  адвокат  Національної  асоціації  адвокатів
України.  Назва  дисертації:  «Реалізація  функції  правосуддя  в  сучасних  умовах
конституційного розвитку України». Шифр та назва спеціальності: 12.00.02 – конституційне
право;  муніципальне  право.  Спецрада  Д 26.236.03  Інституту  держави і  права  імені  В.М.
Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4). Науковий керівник:
Пархоменко  Наталія  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  вчений  секретар  Інституту
держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Колодій Анатолій
Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  юридичного  інституту
державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені  Вадима  Гетьмана»;  доктор  юридичних  наук,  доцент  Подорожна  Тетяна
Станіславівна, професор  кафедри  теорії  держави  і  права  Львівського  торговельно-
економічного університету.

Клещенко  Наталія  Олександрівна,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Уніфікація  законодавства:  теоретико-прикладні  аспекти».  Шифр  та  назва  спеціальності:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д
26.236.03 Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (01001, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська,  4). Науковий керівник:  Оніщенко Наталія Миколаївна,  доктор
юридичних наук, професор,   завідувач  відділу теорії  держави і права Інституту держави і
права  імені В.М. Корецького  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Гусарєв  Станіслав
Дмитрович,  доктор юридичних наук,  професор, перший проректор Національної  академії
внутрішніх  справ;  Ляшенко  Руслана  Дмитрівна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,
завідувач  кафедри  правознавства  Житомирського  національного  агроекологічного
університету.

Сметана  Василь  Васильович,  директор  ТОВ  «ФЕРЗІН». Назва  дисертації:
«Конституційно-правове  забезпечення  правозахисної  діяльності  у  сфері  місцевого
самоврядування: вітчизняний та світовий досвід». Шифр та назва спеціальності:  12.00.02 –
конституційне право; муніципальне право. Спецрада Д 26.236.03 Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4). Науковий
керівник:  Батанов Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор,  провідний
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науковий  співробітник відділу  конституційного  права  та  місцевого  самоврядування
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Шатіло
Володимир  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  права
факультету економіки і права Київського національного лінгвістичного університету; Єзеров
Альберт  Анатолійович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  суддя  Касаційного
адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Станько Ірина Ярославівна, адвокат. Назва дисертації: «Співвідношення принципів
та  норм  права  в  правових  системах  України  та  Європейського  Союзу».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових
учень.  Спецрада Д 26.007.04  Національної  академії  внутрішніх  справ  (03035, м. Київ,
пл. Солом’янська,  1;  тел.  (044)  246-94-91).  Науковий  керівник:  Гусарєв  Станіслав
Дмитрович, доктор  юрид.  наук,  професор,  перший  проректор  Національної  академії
внутрішніх  справ. Офіційні  опоненти:  Тихомиров  Олександр  Деонисович,  доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  цивільного,  господарського,
адміністративного  права  та  правоохоронної  діяльності  Відкритого  міжнародного
університету  розвитку  людини  «Україна»;  Кравчук  Микола  Володимирович,  кандидат
юридичних  наук,  доцент,   завідувач  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права
Тернопільського національного економічного університету.

Авраменко Олександр Володимирович, суддя  Олександрійського  міськрайонного
суду Кіровоградської області. Назва дисертації: «Докази і доказування в адміністративному
судочинстві  України  в  умовах  реформуваннях  системи  правосуддя».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ,
вул. Г. Кірпи,  2-а;  тел.  228-10-31).  Науковий  керівник: Манжула  Андрій  Анатолійович,
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого права та правоохоронної
діяльності Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира  Винниченка.  Офіційні  опоненти: Джафарова  Олена  В’ячеславівна,  доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  адміністративної  діяльності  поліції
Харківського національного університету внутрішніх справ;  Скрипа Євгеній Васильович,
доктор юридичних наук,  головний науковий співробітник наукової  лабораторії  з  проблем
превентивної  діяльності  та  запобігання  корупції  Навчально-наукового  інституту  №3
Національної академії внутрішніх справ.

Костяков  Ігор  Анатолійович,  заступник  начальника  зі  служби  Територіального
управління  Служби  судової  охорони  у  Кіровоградській  області.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове регулювання охоронної  діяльності  в Україні».  Шифр та назва
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право.  Спецрада  К 26.503.01  Науково-дослідного  інституту  публічного  права  (03035,
м. Київ,  вул. Г. Кірпи,  2-а;  тел.  228-10-31).  Науковий  керівник:  Гриценко  Володимир
Григорович,  доктор юридичних наук,  професор,  професор кафедри галузевого права та
правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені  Володимира  Винниченка.  Офіційні  опоненти:  Гаруст  Юрій  Віталійович,  доктор
юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, господарського права та
фінансово-економічної  безпеки Навчально-наукового  інституту  права  Сумського
державного  університету;  Шевченко  Сергій  Іванович,  кандидат  юридичних  наук,
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заступник  директора  навчально-наукового  інституту  заочного  навчання  та  підвищення
кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Амельохін  Віталій  В’ячеславович,  суддя Окружного  адміністративного  суду
м. Києва.  Назва  дисертації:  «Адміністративне  судочинство  у  справах  про  оскарження
нормативно-правових  актів  в  Україні». Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-
10-31).  Науковий  керівник: Сорока  Лариса  Володимирівна,  кандидат  юридичних  наук,
доцент, завідувач  відділу  аспірантури  Науково-дослідного  інституту  публічного  права.
Офіційні  опоненти: Курило  Володимир  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  адміністративного  та  фінансового  права  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування;  Іванищук Андрій Анатолійович,  доктор юридичних
наук, директор Науково-дослідного інституту морського і космічного права.

Попій  Артем  Сергійович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:  «Призначення
покарання  за  сукупністю  злочинів  в  кримінальному  праві  України».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Спецрада Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м.
Харків,  пр.  Льва  Ландау,  27;  тел.  739-81-81).  Науковий  керівник:  Шинкарьов  Юрій
Вікторович,  кандидат юридичних наук,  доцент,  завідувач кафедри кримінально-правових
дисциплін юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету
імені  Г. С. Сковороди.  Офіційні  опоненти:  Яковець  Ірина  Станіславівна,  доктор
юридичних  наук,  перший  заступник  директора  Державної  установи  «Центр  пробації»;
Васильєв  Андрій  Анатолійович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри
кримінального  права  і  кримінології  факультету  № 1  Харківського  національного
університету внутрішніх справ.

Cімчук  Віталій  Петрович,  заступник  начальника  –  начальник  управління  протидії
митним  правопорушенням  та  міжнародної  взаємодії  Рівненської  митниці  Державної
фіскальної служби України. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади забезпечення
митної  безпеки  в  умовах  євроінтеграції».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-
10-31).  Науковий керівник: Соболь Євген Юрійович,  доктор юридичних наук, професор,
завідувач  кафедри  державно-правових  дисциплін  та  адміністративного  права
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Винниченка.  Офіційні  опоненти: Чумак  Володимир  Валентинович, доктор  юридичних
наук,  т.в.о. начальника  відділу  організації  наукової  роботи Харківського  національного
університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент,
начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 

Слива Юрій Михайлович,  суддя  Київського  апеляційного  суду.  Назва  дисертації:
«Судовий контроль за додержанням законів при проведенні негласних слідчих (розшукових)
дій  органами  Національної  поліції  України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.09  –
кримінальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;  оперативно-розшукова
діяльність.  Спецрада  К 26.142.05  Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом,

51



03.08.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

(вул. Фрометівська,  2,  м  Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).  Науковий  керівник:  доктор
юридичних наук, професор Кислий Анатолій Михайлович, професор кафедри правоохоронної
та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління  персоналом». Офіційні  опоненти:  Фаринник  Василь  Іванович,  доктор
юридичних наук, професор,  керуючий адвокатською компанією  «ТОВ  «Правова Корпорація
«Фаринник і Партнери»; Мазійчук Віталій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент,
начальник  5  служби  Головного  управління  по  боротьбі  з  корупцією  та  організованою
злочинністю СБ України.

Стратонов  Станіслав  Юрійович,  слідчий  третього  відділу  Управління  з
розслідування  кримінальних  правопорушень,  вчинених  працівниками  правоохоронних
органів  та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.  Назва
дисертації «Теоретичні та методичні основи експертизи встановлення давності документу».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;  судова
експертиза;  оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада Д 26.007.05  Національної  академії
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-
91).  Науковий  керівник: Татаров  Олег  Юрійович, доктор  юридичних  наук,  професор,
професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ. Офіційні
опоненти:  Шевчишен  Артем  Вікторович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  начальник
відділу розслідування службових злочинів управління розслідування корупційних злочинів
Головного  слідчого  управління  Національної  поліції  України. Тарасенко  Олександр
Сергійович,  кандидат  юридичних  наук,  начальник  відділу  забезпечення  якості  освіти
Управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх
справ України.

Трясун  Павло  Ростиславович,  заступник  начальника  територіального  управління
Служби  судової  охорони  в  місті  Києві  та  Київській  області.  Назва  дисертації:
«Криміналістична  характеристика  та  особливості  розслідування  хуліганства,  вчиненого  в
публічних  місцях».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.09  –  кримінальний  процес  та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 26.142.05
Міжрегіональної Академії управління персоналом, (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039,
тел. 490-95-00). Науковий керівник: Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук,
професор,  професор  кафедри правоохоронної  та  антикорупційної  діяльності  ПрАТ  «Вищий
навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом». Офіційні
опоненти:  Лук'янчиков  Євген  Дмитрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор
кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності факультету соціології і права
Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені
Ігоря Сікорського»; Севрук Володимир Геннадійович,  кандидат юридичних наук, провідний
науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної
власності Національної академії внутрішніх справ.

Чуфрін Юрій Юрійович, заступник начальника територіального управління Служби
судової  охорони  в  місті  Києві  та  Київській  області.  Назва  дисертації:  «Кримінальна
відповідальність за створення злочинної організації». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08
– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада К 26.142.05
Міжрегіональної Академії управління персоналом, (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039,
тел. 490-95-00). Науковий керівник:  Сервецький Іван Васильович,  доктор юридичних наук,
доцент професор спеціальної кафедри Національної академії Служби безпеки України. Офіційні
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опоненти:  Нєбитов  Андрій  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  Начальник
Головного  Управління  національної  поліції  в  Київській  області; Бортник  Валентин
Анатолійович, кандидат  юридичних  наук,  доцент,  заступник  завідувача кафедри
адміністративного,  фінансового  та  банківського  права  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Кузьменко  Дмитро  Олександрович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове  регулювання  діяльності  органів  публічної  адміністрації  в  зоні
проведення  Операції  об’єднаних  сил».  Шифр  та  назва  спеціальності –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект
Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Лошицький Михайло Васильович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  Науково-дослідного  інституту  публічного
права.  Офіційні  опоненти:  Дрозд  Олексій  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,
начальник  відділу  докторантури  та  ад’юнктури  Національної  академії  внутрішніх  справ;
Шевченко Сергій Іванович,  кандидат юридичних наук,  заступник директора навчально-
наукового  інституту  заочного  навчання  та  підвищення  кваліфікації  Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ.

Омаров Анвер Мурад огли, юрисконсульт товариства з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційна  компанія  «Харківінвест».  Назва  дисертації:  «Господарсько-правове
забезпечення  малого  підприємництва  в  Україні  в  сучасних  умовах».  Шифр  та  назва
спеціальності-12.00.04-  господарське  право;  господарсько-процесуальне  право.  Спецрада
Д 64.086.04  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого  (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Задихайло Дмитро
Вітольдович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права
Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого.  Офіційні  опоненти:
Устименко  Володимир  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  директор
Інституту  економіко-правових  досліджень  НАН  України;  Килимник  Інна  Ігорівна,
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового забезпечення господарської
діяльності  Харківського  національного  університету  міського  господарства  імені  О.М.
Бекетова.

Гвоздій Валентин Анатолійович,  заступник голови Національної асоціації адвокатів
України,  ради   адвокатів  України.  Назва  дисертації: «Адміністративно-правовий  статус
органів  адвокатського   самоврядування».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04
Тернопільського  національного  економічного  університету  (46009,  м.  Тернопіль,  вул.
Львівська,  11;  тел.  (0352)47-50-51).  Науковий  керівник:  Христинченко  Надія  Петрівна,
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та
фінансових  розслідувань  Тернопільського  національного  економічного  університету.
Офіційні опоненти: Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор,
завідувач  кафедри  адміністративного  і  господарського  права  Запорізького  національного
університету;  Плугатар  Тетяна  Анатоліївна, кандидат  юридичних  наук,  старший
науковий  співробітник,  вчений  секретар  Державного  науково-дослідного  інституту
міністерства внутрішніх справ України.
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Терещук  Володимир  Володимирович,  старший  оперуповноважений  з  особливо
важливих справ  першого  відділу  управління  оперативно-розшукової  діяльності  головного
управління державної фіскальної служби у місті Києві. Назва дисертації: «Правовий статус
суб'єктів  публічного  адміністрування».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04
Тернопільського  національного  економічного  університету  (46009,  м.  Тернопіль,  вул.
Львівська,  11;  тел.  (0352)47-50-51).  Науковий  керівник:  Коропатнік  Ігор  Михайлович,
доктор  юридичних  наук,  доцент,  начальник  кафедри правового забезпечення  Військового
інституту  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка. Офіційні
опоненти: Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри адміністративного і господарського права Запорізького національного університету;
Ковалів  Мирослав  Володимирович,  кандидат  юридичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  адміністративно-правових  дисциплін  Львівського  державного  університету
внутрішніх справ.

Бобровицька  Світлана  Федорівна, методист  І  категорії  навчально-методичного
відділу,  Сумський  державний  педагогічний  університет  імені  А.С. Макаренка.  Назва
дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання електронних
освітніх ресурсів у професійній діяльності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти. Спецрада  К 55.053.03  Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка (40000, м. Суми, вулиця Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-
95).  Науковий  керівник: Семеніхіна  Олена  Володимирівна,  доктор  педагогічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  інформатики  Сумського  державного  педагогічного
університету імені А.С. Макаренка.  Офіційні опоненти:  Набока Ольга Георгіївна, доктор
педагогічних наук, професор,  перший проректор Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет»; Акімова Олена Михайлівна, кандидат
педагогічних наук,  доцент,  доцент кафедри педагогіки і  психології  Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Борисенко Володимир Валерійович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації,
Чернігівський  національний  технологічний  університет.  Назва  дисертації:  «Формування
здоров’язбережувальної  компетентності  студентів  технічних  спеціальностей  в  умовах
неформальної  освіти  засобами  фізичного  виховання».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К 55.053.03 Сумського державного
педагогічного  університету імені  А.С. Макаренка (40000,  м.  Суми,  вулиця Роменська,  87;
тел.  (0542)  22-14-95).  Науковий  керівник: Паришкура  Юлія  Володимирівна,  кандидат
педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  фізичного  виховання  та  здоров’я  Київського
університету  технологій  та  дизайну.  Офіційні  опоненти:  Шукатка  Оксана  Василівна,
доктор  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  фізичного  виховання  та  спорту
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка;  Харченко  Сергій
Миколайович,  кандидат педагогічних наук,  доцент,  доцент кафедри фізичного виховання
Сумського національного аграрного університету.

Красілов Андрій Дмитрович, старший викладач кафедри теорії та методики фізичної
культури,  Сумський  державний  педагогічний  університет  імені  А.С. Макаренка.  Назва
дисертації: «Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і
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спорту на засадах диференційованого підходу».  Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 –
теорія  і  методика  професійної  освіти. Спецрада  К 55.053.03  Сумського  державного
педагогічного  університету  імені  А.С. Макаренка  (40000,  м. Суми,  вулиця  Роменська,  87;
тел.  (0542)  22-14-95).  Науковий  керівник: Рибалко  Петро  Федорович,  кандидат
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського
державного  педагогічного  університету  імені  А.С. Макаренка.  Офіційні  опоненти:
Приходько  Володимир  Васильович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  теорії  та  методики  спортивної  підготовки  Придніпровської  державної  академії
фізичної культури і спорту; Куртова Галина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри біологічних основ, фізичного виховання, здоров’я та спорту Національного
університету «Чернігівський колегіум».

Кубатко Аліна Іванівна,  старший викладач кафедри фізичної культури, олімпійських
та неолімпійських видів спорту, Національний університет «Запорізька політехніка».  Назва
дисертації: «Формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей
у процесі прикладної фізичної підготовки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і
методика  професійної  освіти. Спецрада  К 55.053.03  Сумського  державного  педагогічного
університету імені А.С. Макаренка (40000, м. Суми, вулиця Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-
95). Науковий керівник: Дубинська Оксана Яківна, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Офіційні опоненти:  Стрельніков Віктор
Юрійович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  педагогіки,  фізичної
культури та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Чепелюк  Анна  Вікторівна,  кандидат  педагогічних  наук,  старший  викладач  кафедри
спортивних дисциплін і туризму Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка.

Малярчук  Тамара  Юріївна, викладач  кафедри  іноземних  мов  Житомирського
військового  інституту  імені  С.П. Корольова.  Назва  дисертації:  «Розвиток  самоосвітньої
компетентності офіцерів Збройних сил України засобами комп’ютерних технологій». Шифр
та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада
Д 14.053.01  Житомирського  державного  університету  імені  Івана  Франка  (10008,
м. Житомир,  вул. В. Бердичівська,  40;  т. (0412)  43-14-17).  Науковий  керівник:  Антонова
Олена  Євгеніївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  педагогіки,
професійної  освіти  та  управління  освітніми  закладами  Житомирського  державного
університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:  Ягупов Василь Васильович, доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки  і  спорту  Національного  університету  оборони  України  імені  Івана
Черняховського  (м. Київ); Колеснікова  Ірина  Василівна, кандидат  педагогічних  наук,
старший  викладач  кафедри  методики  викладання  навчальних  предметів  Комунального
закладу  «Житомирський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти»
Житомирської обласної ради.

Киналь Анна Юріївна,  вчитель англійської та німецької мов комунального закладу
«Вінницький  технічний  ліцей».  Назва  дисертації:  «Формування  інформаційної
компетентності  майбутніх  учителів  філологічних  спеціальностей  у  процесі  професійної
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підготовки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Спецрада  Д 05.053.01 Вінницького  державного педагогічного університету  імені  Михайла
Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 276045).
Науковий керівник:  Хамська Неліна Болеславівна,  кандидат педагогічних наук,  доцент,
доцент  кафедри  педагогіки  і  професійної  освіти  Вінницького  державного  педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Офіційні опоненти: Коваль Тамара Іванівна,
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов
й  інформаційно-комунікаційних  технологій  Київського  національного  лінгвістичного
університету; Клименко Анатолій Олегович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Павлюк  Богдан  Валерійович,  викладач  кафедри  інформатики  та  інформаційних
технологій  Комунального  закладу  вищої  освіти  «Вінницький  гуманітарно-педагогічний
коледж».  Назва  дисертації:  «Формування  проектної  компетентності  майбутніх  учителів
початкової  школи  в  процесі  професійної  підготовки».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д 05.053.01  Вінницького
державного  педагогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського  МОН  України
(21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 276045). Науковий керівник: Шевченко
Людмила Станіславівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор  кафедри   інноваційних  та
інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  педагогіки  і  психології  Закарпатського  угорського
інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Пріма Дмитро Анатолійович, кандидат педагогічних наук,
старший  викладач  кафедри  соціальної  роботи  та  педагогіки  вищої  школи
Східноєвропейського національного університету.

Зозуля Катерина Володимирівна, викладач кафедри початкової і професійної освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Назва дисертації:
«Організація навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку у позашкільних закладах
України (друга половина ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності –  13.00.01  загальна
педагогіка  та  історія  педагогіки.  Спецрада  Д 64.053.04  Харківського  національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.
(057)700-69-09).  Науковий керівник:  Якушко Наталія  Михайлівна,  доктор  педагогічних
наук,  професор,  проректор  з  навчально-наукової  роботи Харківського  національного
педагогічного  університету  імені Г. С. Сковороди.  Офіційні  опоненти:  Савченко  Наталія
Сергіївна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  педагогіки  та
менеджменту  освіти  Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету
імені Володимира Винниченка;  Корнієнко  Тетяна  Миколаївна,  кандидат  педагогічних
наук,  доцент,  доцент кафедри психології  та соціальної роботи Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Косогов Іван Георгійович, викладач Бердянської автошколи Всеукраїнської спілки
автомобілістів. Назва дисертації: «Формування практико-орієнтованих знань з фізики в учнів
старшої школи на засадах міжпредметної інтеграції». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02
–  теорія  та  методика  навчання  (фізика).  Спецрада  Д 18.092.01  Бердянського  державного
педагогічного  університету  (71100,  м. Бердянськ,  вул. Шмідта,  4;  тел.  (06153)  4-74-68).
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Науковий керівник: Шишкін Геннадій Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент,
професор  кафедри  фізики  та  методики  навчання  фізики Бердянського  державного
педагогічного університету. Офіційні опоненти:  Благодаренко Людмила Юріївна, доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  загальної  та  прикладної  фізики
Національного  педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова;  Кулик  Людмила
Олександрівна,  кандидат педагогічних наук,  доцент,  доцент кафедри фізики  Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького.

Микитейчук  Христина  Іванівна,  асистент  кафедри  педагогіки  та  психології
дошкільної  освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва
дисертації: «Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти Республіки Польща».
Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада
К 35.052.24 Національного університету «Львівська політехніка» (79013,  м. Львів,  вул. С.
Бандери,  12;  тел. (032)  258-25-82).  Науковий керівник:  Олійник Марія Іванівна,  доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти
Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича. Офіційні  опоненти:
Янкович  Олександра  Іванівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
педагогіки  і  методики  початкової  та  дошкільної  освіти  Тернопільського  національного
педагогічного  університету  імені  Володимира  Гнатюка; Квас  Олена  Валеріївна,  доктор
педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри загальної  педагогіки та педагогіки вищої
школи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Цюк Оксана Андріївна,  викладач кафедри іноземних мов,  Львівський торговельно-
економічний університет. Назва дисертації: «Формування системи забезпечення якості вищої
освіти Швеції».  Шифр та  назва  спеціальності  –  13.00.01 –  загальна педагогіка  та  історія
педагогіки.  Спецрада  К  35.052.24 Національного  університету  «Львівська  політехніка»
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)258-25-82). Науковий керівник: Заячук Юлія
Дмитрівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри загальної  педагогіки  та
педагогіки  вищої  школи  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.
Офіційні  опоненти:  Кристопчук  Тетяна  Євгенівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,
викладач  гуманітарних  дисциплін ВСП «Рівненський коледж Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України»; Шийка  Оксана  Іванівна,  кандидат
педагогічних  наук,  викладач  економічних  дисциплін  Львівського  техніко-економічного
коледжу Національного університету «Львівська політехніка».

Мосієнко Ганна Миколаївна,  старший викладач кафедри фізики, електротехніки і
електроенергетики,  Українська  інженерно-педагогічна  академія.  Назва  дисертації:
«Проєктування  професійно  орієнтованого  змісту  навчання  електротехніки  майбутніх
інженерів машинобудівних спеціальностей на основі комплексних моделей». Шифр та назва
спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). Спецрада Д
64.108.01  Української  інженерно-педагогічної  академії  (61003,  м.  Харків,
вул. Університетська,  16;  тел.  (057)  733-78-59).  Науковий  керівник:  Лазарєв  Микола
Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної педагогіки та
інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії.  Офіційні опоненти:
Богданов  Ігор  Тимофійович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  ректор  Бердянського
державного  педагогічного  університету;  Рудевіч  Наталія  Валентинівна,  доктор
педагогічних наук,  доцент, професор кафедри автоматизації  та кібербезпеки енергосистем
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
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Радченя Ірина Вікторівна, старший лаборант кафедри теорії і методики викладання
філологічних  дисциплін  у  дошкільній,  початковій  і  спеціальній  освіті,  Харківський
національний  педагогічний  університет  імені Г. С. Сковороди.  Назва  дисертації:
«Формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх учителів початкових класів у процесі
вивчення  гуманітарних  дисциплін».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і
методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д 64.053.04  Харківського  національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.
(057)700-69-09). Науковий керівник:  Ткаченко Лідія Петрівна, доктор педагогічних наук,
доцент,  завідувач  кафедри  теорії  і  методики  викладання  філологічних  дисциплін  у
дошкільній,  початковій  і  спеціальній  освіті  Харківського  національного  педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти:  Хижняк Інна Анатоліївна, доктор
педагогічних  наук,  професор,  декан  факультету  початкової,  технологічної  та  професійної
освіти  ДВНЗ  «Донбаський  державний  педагогічний  університет»;  Себало  Людмила
Ігорівна, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри педагогіки та методики початкового
навчання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Аксьонов  Руслан  Валерійович,  лікар-нейрохірург  відділення  ендоскопічної  та
краніофаціальної  нейрохірургії  з  групою ад’ювантних  методів  лікування  Державної  установи
«Інститут  нейрохірургії  ім.  акад.  А.П.  Ромоданова  НАМН  України».  Назва  дисертації:
«Ендоскопічна ендоназальна хірургія при аденомах гіпофіза з інвазивним інфра- та параселярним
поширенням». Шифр та назва спеціальності — 14.01.05 — нейрохірургія. Спецрада Д.26.557.01
Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (04050, м.
Київ, вул. Платона Майбороди, 32; тел. (067) 209-78-05). Науковий керівник:  Паламар Орест
Ігорович,  кандидат  медичних  наук,  лікар-нейрохірург  відділення  ендоскопічної  та
краніофаціальної  нейрохірургії  з  групою ад’ювантних  методів  лікування  Державної  установи
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». Офіційні опоненти:  Сірко
Андрій  Григорович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділенням  церебральної
нейрохірургії  №2  КЗ  «Дніпропетровська  обласна  клінічна  лікарня  ім.  
І.І. Мечникова МОЗ України», професор кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету
післядипломної  освіти  ДЗ  «Дніпропетровська  медична  академія  МОЗ  України»;  Возняк
Олександр Михайлович, доктор медичних наук, доцент, керівник центру нейрохірургії клінічної
лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Ілюк Роман Юрійович, лікар-нейрохірург клінічної лікарні «Феофанія» Державного
управління справами. Назва дисертації: «Перкутанна балонна кіфопластика в лікуванні хворих з
больовими синдромами при остеопоротичних компресійних переломах хребців». Шифр та назва
спеціальності — 14.01.05 — нейрохірургія. Спецрада Д.26.557.01 Державної установи «Інститут
нейрохірургії  ім.  акад.  А.П.  Ромоданова  НАМН  України»  (04050,  м.  Київ,  вул.  Платона
Майбороди,  32;  тел.  (067)  209-78-05).  Науковий керівник:  Возняк Олександр Михайлович,
доктор  медичних  наук,  доцент,  керівник  центру  нейрохірургії  клінічної  лікарні  «Феофанія»
Державного управління справами. Офіційні опоненти:  Хижняк Михайло Віталійович, доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  відділення  малоінвазивної  і  лазерної  нейрохірургії  з
рентгеноопераційною  Державної  установи  «Інститут  нейрохірургії  ім.  акад.  А.П.  Ромоданова
НАМН України»; Бублик Леонід Олександрович, доктор медичних наук, професор, провідний
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науковий співробітник відділу нейрохірургії хребта з спінальним (нейрохірургічним) центром ДУ
«Інститут  травматології  та  ортопедії  НАМН  України»,  професор  кафедри  травматології  та
ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Коваленко  Ігор  Васильович,  лікар-нейрохірург  по  наданню  термінової  допомоги
нейрохірургічного  відділення  КНП  «Обласна  клінічна  лікарня  
ім.  О.Ф.  Гербачевського»  Житомирської  обласної  ради. Назва  дисертації:  «Діагностика  та
хірургічне лікування наслідків  поєднаних ушкоджень периферичних нервів верхніх кінцівок».
Шифр та  назва  спеціальності  — 14.01.05  — нейрохірургія.  Спецрада  Д.26.557.01  Державної
установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ, вул.
Платона Майбороди, 32; тел.  (067) 209-78-05). Науковий керівник:  Третяк Ігор Богданович,
доктор  медичних  наук,  завідувач  відділення  відновлювальної  нейрохірургії  з
рентгеноопераційною  Державної  установи  «Інститут  нейрохірургії  ім.  акад.  А.П.  Ромоданова
НАМН України». Офіційні опоненти: Медведєв Володимир Вікторович, доктор медичних наук,
доцент,  доцент  кафедри  нейрохірургії  Національного  медичного  університету  імені  О.О.
Богомольця  МОЗ  України;  Гайович  Василь  Васильович,  доктор  медичних  наук,  старший
науковий співробітник відділення мікрохірургії  та реконструктивно-відновної хірургії  верхньої
кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».

Агашков Кирило Сергійович, лікар  ортопед-травматолог,  Київська  міська клінічна
лікарня  №1.   Назва  дисертації:  «Клітинні  й  мережеві  механізми  обробки  ноцицептивних
сигналів у   спинному мозку та їх генно-інженерне модулювання як засіб терапії хронічного
больового  синдрому».  Шифр  та  назва  спеціальності:  14.03.04  –  патологічна  фізіологія.
Спецрада Д 26.198.01 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ,
вул. акад. Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46).  Науковий керівник:  д.б.н., проф.  Войтенко
Нана  Володимирівна,  зав.  відділом  сенсорної  сигналізації  Інституту  фізіології  ім.  О.О.
Богомольця  НАН  України. Офіційні  опоненти:  Соловйов  Анатолій  Іванович,  доктор
медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології  клітинних сигнальних систем та
експериментальної  терапії  ДУ “Інститут  фармакології  та  токсикології  НАМН  України”;
Білошицький Вадим Васильович, доктор медичних наук, заступник директора з наукової
роботи ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”

Біцадзе  Олександр  Гелайович,  лікар-кардіохірург,  Державна  установа  «Інститут
серця  Міністерства  охорони  здоров’я  України».  Назва  дисертації:  «Екстрена  хірургічна
реваскуляризація у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда». Шифр та назва спеціальності –
14.01.04 – серцево-судинна хірургія. Спецрада Д 17.600.01 Державного закладу «Запорізька
медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» (69096, м.
Запоріжжя, бульвар Вінтера, б. 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник: Тодуров Борис
Михайлович, доктор медичних наук, професор, Генеральний директор Державної установи
«Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України». Офіційні опоненти:  Вітовський
Ростислав  Мирославович,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  хірургії
серця та магістральних судин Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика;  Фуркало  Сергій  Миколайович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
відділу  ендоваскулярної  хірургії  та  інтервенційної  радіології  Національного  інституту
хірургії  та  трансплантології  імені  О.О. Шалімова  НАМН  України. 
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Гринів  Олена  Іллівна,  асистент  кафедри  терапії  та  сімейної  медицини
післядипломної  освіти  Івано-Франківського  національного  медичного  університету МОЗ
України. Назва дисертації: «Шляхи поліпшення лікування артеріальної гіпертензії I-II стадії:
обґрунтування можливостей використання препаратів магнію та психоемоційної корекції».
Шифр  та  назва  спеціальності  -  14.01.11  –  кардіологія.  Спецрада  Д  20.601.01  Івано-
Франківського  національного медичного  університету  МОЗ  України (76018,  м.  Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник:  Глушко Любомир
Володимирович,  доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри терапії  та сімейної
медицини  післядипломної  освіти  Івано-Франківського  національного  медичного
університету  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Скибчик  Василь  Антонович,  доктор
медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної
освіти  Львівського національного  медичного  університету  ім.  Данила  Галицького  МОЗ
України; Ілащук  Тетяна  Олександрівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України.

Гута  Роксолана  Романівна,  асистент  кафедри  внутрішньої  медицини  №  2,
Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.
Назва  дисертації:  «Предиктори  виникнення  серцево-судинних  ускладнень  у  хворих  після
реваскуляризації  з приводу інфаркту міокарда».  Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 –
кардіологія.  Спецрада Д 35.600.05 Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66).
Науковий  керівник:  Радченко  Олена  Мирославівна,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  внутрішньої  медицини  №  2  Львівського  національного  медичного
університету імені  Данила Галицького МОЗ України. Офіційні  опоненти: Рішко Микола
Васильович, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри   госпітальної  терапії
ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет»  МОН  України;  Тащук  Віктор
Корнійович, доктор медичних наук,  професор,  завідувач кафедри внутрішньої  медицини,
фізичної  реабілітації  та  спортивної  медицини  ВДНЗ  України  «Буковинський  державний
медичний університет» МОЗ України.

Дроник Ірина Степанівна,  асистент кафедри пропедевтики внутрішньої  медицини
№  2,  Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила  Галицького  МОЗ
України.  Назва дисертації:  «Антиоксидантна система у хворих на артеріальну гіпертензію
при  фізичному  навантаженні».  Шифр  та  назва  спеціальності – 14.01.11  –  кардіологія.
Спецрада Д  35.600.05  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила
Галицького  МОЗ  України  (79010,  м.  Львів,  вул.  Пекарська,  69;  тел.  (032)  260-30-66).
Науковий  керівник:  Яворський  Остап  Григорович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  пропедевтики  внутрішньої  медицини  №  2  Львівського  національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Рішко
Микола  Васильович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  госпітальної
терапії  ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет»  МОН  України; Тащук  Віктор
Корнійович, доктор медичних наук,  професор,  завідувач кафедри внутрішньої  медицини,
фізичної  реабілітації  та  спортивної  медицини  ВДНЗ  України  «Буковинський  державний
медичний університет» МОЗ України.
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Мелень  Юрій  Петрович, лікар-кардіолог  відділення  кардіології  та  реперфузійної
терапії,  лікар-рентгенолог відділення інтервенційної радіології  центру серця і судин, КНП
«Клінічна  лікарня  швидкої  медичної  допомоги  м.  Львова».  Назва  дисертації:  «Вплив
стентування коронарних артерій на клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в
пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та збереженою систолічною
функцією лівого шлуночка». Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія. Спецрада
Д 35.600.05  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького
МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник:
Скибчик Василь Антонович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної
медицини  факультету  післядипломної  освіти  Львівського  національного  медичного
університету імені  Данила Галицького МОЗ України. Офіційні  опоненти: Рішко Микола
Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії ДВНЗ
«Ужгородський  національний  університет»  МОН  України; Іванов  Валерій  Павлович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Пилипів  Олеся  Сергіївна,  лікар-кардіолог,  лікар  функціональної  діагностики,  КП
«Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради». Назва дисертації: «Особливості
перебігу  та  лікування  артеріальної  гіпертензії  з  когнітивними  порушеннями  залежно  від
факторів ризику та ураження органів-мішеней».  Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 –
кардіологія.  Спецрада Д 35.600.05 Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66).
Науковий  керівник:  Скибчик  Василь  Антонович,  доктор  медичних  наук,  професор,
професор  кафедри  сімейної  медицини  факультету  післядипломної  освіти  Львівського
національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ України. Офіційні
опоненти:  Швед Микола Іванович,  доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри
невідкладної  та  екстреної  медичної  допомоги  Тернопільського  національного  медичного
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Вірстюк Наталія Григорівна, доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  внутрішньої  медицини  стоматологічного
факультету  імені  М.М.  Бережницького Івано-Франківського  національного  медичного
університету МОЗ України. 

Фаюра Оксана Петрівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 1, Львівський
національний  медичний  університет  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.  Назва
дисертації: «Порушення редокс-гомеостазу, ендотеліальної та вегетативної функцій у хворих
з  різної  тяжкості  цирозом  печінки  та  синтропічними  ураженнями  внутрішніх  органів;
патогенетичне обґрунтування та ефективність  лікування».  Шифр та  назва спеціальності –
14.01.02 – внутрішні хвороби.  Спецрада Д 35.600.05 Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69;
тел.  (032)  260-30-66).  Науковий  керівник:  Абрагамович  Мар’яна  Орестівна,  доктор
медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Бенца
Тетяна  Михайлівна,  доктор  медичних  наук,  професор, професор  кафедри  терапії
Національної  медичної  академії  післядипломної  освіти імені  П.Л.  Шупика МОЗ України;
Денесюк  Віталій  Іванович,  доктор  медичних  наук,  професор, професор  кафедри
внутрішньої  медицини  №  3  Вінницького  національного  медичного  університету  ім.  М.І.
Пирогова МОЗ України.
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Циганик  Лілія  Володимирівна,  асистент  кафедри  внутрішньої  медицини  №  1,
Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.
Назва дисертації: «Особливості кальцієво-фосфорного обміну та стану кісток у хворих на
системний  червоний  вовчак  з  ураженнями  внутрішніх  органів:  діагностика  та  принципи
диференційованого лікування». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.
Спецрада Д  35.600.05  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила
Галицького  МОЗ  України  (79010,  м.  Львів,  вул.  Пекарська,  69;  тел.  (032)  260-30-66).
Науковий  керівник:  Абрагамович  Орест  Остапович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  внутрішньої  медицини  №  1  Львівського  національного  медичного
університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Ганич  Тарас
Михайлович,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської  терапії
ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет»  МОН  України;  Кравчун  Павло
Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №
2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої Харківського національного
медичного університету МОЗ України.

Кваша  Олександр  Миколайович,   асистент   кафедри  урології  та  нефрології
Одеського  національного  медичного  університету  МОЗ  України.Назва  дисертації:
«Особливості  діагностики  та  хірургічного  лікування  хворих  з  простими  кістами  та
кістозними  утвореннями  нирок».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.06  –  урологія.
Спецрада  Д26.615.01 державної установи «Інститут урології   НАМН України» (04053, м.
Київ, вул. В.Винниченка, 9а; тел.486-67-31). Науковий керівник: Ухаль Олена Михайлівна,
доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  урології  та  нефрології  Одеського
національного медичного університету МОЗ України.  Офіційні опоненти:  Саричев Леонід
Петрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри   урології  з  судовою
медициною  Вищого  державного  наукового  закладу  «Українська  медична  стоматологічна
академія»  МОЗ України;  Головко Сергій Вікторович,  доктор медичних наук,  професор,
начальник  клініки  урології  Національного  військово-медичного  клінічного  центру
«Головний військовий клінічний госпіталь» МО України.

Костів Максим Олександрович, лікар акушер-гінеколог пологового відділення КНП
ЛОР  «Львівська  обласна  клінічна  лікарня»,  м. Львів.  Назва  дисертації:  «Профілактика  та
лікування плацентарної недостатності у жінок із тиреопатіями в умовах йододефіциту». Шифр
та  назва  спеціальності –  14.01.01  –  акушерство  та  гінекологія.  Спецрада  Д 26.613.02
Національної  медичної  академії  післядипломної освіти імені  П. Л. Шупика (04112, м. Київ,
вул.  Дорогожицька,  9;  тел. (044)  205-49-82).  Науковий  керівник:  Паєнок  Олександр
Станіславович, доктор медичних наук, професор, доцент кафедри акушерства і гінекології
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
Офіційні  опоненти: Романенко  Тамара  Григорівна,  доктор  медичних  наук,  професор,
професор  кафедри  акушерства і  гінекології  № 1  Національної  медичної  академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України;  Семенюк Людмила Миколаївна,
доктор  медичних  наук,  доцент,  завідувач  відділу  репродуктивної  медицини  та  хірургії
Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин МОЗ України.

Купрін  Дмитро  Іванович,   лікар  уролог  відділення  ендоскопічної  урології  та
літотрипсії  ДУ  «Інститут  урології  НАМН  України».Назва  дисертації: «Стан  ниркових
функцій у осіб із сечокам’яною хворобою єдиної нирки на тлі цукрового діабету 2-го типу».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.06 – урологія. Спецрада  Д26.615.01 державної установи
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«Інститут урології  НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, 9а; тел.486-67-31).
Науковий  керівник: Бойко  Андрій  Іванович,  кандидат  медичних  наук,  доцент,  доцент
кафедри урології,  Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Стусь  Віктор  Петрович,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  урології  державного  закладу  «Дніпропетровська  медична
академія»  МОЗ  України;  Борисов  Олександр  Валентинович,  доктор  медичних  наук,
професор,  професор  кафедри  урології  та  нефрології  Одеського  національного  медичного
університету МОЗ України.

Мамунчак   Ольга  Вячеславівна,  асистент  кафедри  факультетської  хірургії,
Запорізький  державний  медичний  університет.  Назва  дисертації:  «Удосконалення
інструментальних  методів  діагностики  та  хірургічного  лікування  хворих  на  варикозну
хворобу нижніх кінцівок». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д
17.600.01  Державного  закладу  «Запорізька  медична  академія  післядипломної  освіти
Міністерства охорони здоров’я України» (69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б. 20; тел.
(061) 279-16-38). Науковий керівник:  Рязанов Дмитро Юрійович, доктор медичних наук,
професор,  професор  кафедри  хірургії  та  малоінвазивних  технологій  Державного  закладу
«Запорізька  медична  академія  післядипломної  освіти  Міністерства  охорони  здоров’я
України».  Офіційні  опоненти:  Кутовий  Олександр  Борисович,  доктор  медичних  наук,
професор, завідувач кафедри хірургії № 2 Державного закладу «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»;  Чернуха Лариса Михайлівна, доктор медичних наук, провідний
науковий  співробітник  відділу  хірургії  магістральних  судин  Національного  інституту
хірургії  та  трансплантології  імені  О.О. Шалімова  НАМН  України. 

Гаврильців  Соломія  Теодорівна,  асистент  кафедри  хірургічної  та  ортопедичної
стоматології  ФПДО,  Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила
Галицького  МОЗ України.  Назва  дисертації:  «Вдосконалення  діагностично -  лікувального
алгоритму  при  радикулярних  кістах  щелеп  пацієнтів  із  диференційованим
остеорегенераторним  статусом».  Шифр та назва спеціальності  – 14.01.22 – стоматологія.
Спецрада  Д  35.600.01  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила
Галицького  МОЗ  України  (79010,   м.  Львів,  вул.  Пекарська  69;  тел.  (032)  275-76-32).
Науковий  керівник:  Вовк  Юрій  Володимирович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  хірургічної  та  ортопедичної  стоматології  ФПДО  Львівського
національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ України.  Офіційні
опоненти:  Нагірний   Ярослав  Петрович, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  хірургічної  стоматології  ДВНЗ  «Тернопільський  національний  медичний
університет імені І.Я. Горбачевського»  МОЗ України;  Потапчук  Анатолій Мефодійович
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  стоматології  післядипломної  освіти
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України.

Дутко  Христина  Орестівна,  асистент  кафедри  хірургічної  та  ортопедичної
стоматології  ФПДО,  Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила
Галицького МОЗ України. Назва дисертації: «Оптимізація лікування травматичних уражень
щелепно-лицевої  ділянки  на  тлі  захворювань  тканин  пародонту».  Шифр  та  назва
спеціальності  – 14.01.22 – стоматологія.  Спецрада Д 35.600.01 Львівського національного
медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України  (79010,  м.  Львів,  вул.
Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). 
Науковий керівник: Авдєєв Олександр Володимирович, доктор медичних наук, професор,
завідувач  кафедри  дитячої  стоматології  ДВНЗ  «Тернопільський  національний  медичний
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університет   ім.  І.  Я.  Горбачевського»  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Потапчук
Анатолій Мефодійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології
післядипломної  освіти  з  курсом  терапевтичної  та  ортопедичної  стоматології  ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України, Петрушанко Тетяна Олексіївна
–  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  терапевтичної  стоматології
Української медичної стоматологічної академії МОЗ України.

Магера  Наталія  Сергіївна,  асистент  кафедри  терапевтичної  стоматології  ФПДО,
Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.
Назва  дисертації:  «Особливості  діагностики  та  ортопедичного  лікування  хворих  з
підвищеним  стиранням  твердих  тканин  зубів  і  скронево-нижньощелепними  розладами».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 35.600.01 Львівського
національного медичного університету імені  Данила Галицького  МОЗ України  (79010,  м.
Львів,  вул.  Пекарська,  69;  тел.  (032)  275-76-32).  Науковий  керівник:  Риберт  Юрій
Олексійович, доктор медичних наук, доцент,  доцент кафедри терапевтичної стоматології
ФПДО Львівського національного медичного університету імені  Данила Галицького МОЗ
України. Офіційні опоненти: Дворник  Валентин  Миколайович,  доктор  медичних
наук,  професор,  перший  проректор,  професор  кафедри  ортопедичної  стоматології  з
імплантологією  ВДНЗ  «Українська  медична  стоматологічна  академія»  МОЗ  України;
Павленко Олексій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
ортопедичної  стоматології  Інституту  стоматології  Національної  медичної  академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. 

Мартовлос  Андрій  Іванович,  лікар-стоматолог-ортодонт  ТзОВ  «ММ»  Центру
стоматологічної  імплантації  та  протезування,  м.  Львів.  Назва  дисертації:  «Клінічно-
експериментальне  обгрунтування  стабілізації  результатів  ортодонтичного  лікування
зубощелепних  аномалій  у  хворих  із  генералізованим  пародонтитом».  Шифр  та  назва
спеціальності  – 14.01.22 – стоматологія.  Спецрада Д 35.600.01 Львівського національного
медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України  (79010,  м.  Львів,  вул.
Пекарська,  69;  тел.  (032)  275-76-32).  Науковий керівник:  Смоляр Ніна  Іванівна,  доктор
медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  ортодонтії  Львівського  національного
медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:
Петрушанко  Тетяна  Олексіївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
терапевтичної  стоматології  Української  медичної  стоматологічної  академії  МОЗ України;
Дорошенко  Світлана  Іванівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет».

Ружицька Оксана Володимирівна,  асистент  кафедри хірургічної  та  ортопедичної
стоматології  ФПДО,  Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила
Галицького.  Назва  дисертації:  «Застосування  щічного  жирового  тіла  пацієнтів  з  різними
типами лиця при хірургічному лікуванні дефектів альвеолярних відростків щелеп». Шифр та
назва  спеціальності  –  14.01.22  –  стоматологія.  Спецрада  Д  35.600.01  Львівського
національного медичного університету імені  Данила Галицького  МОЗ України  (79010,  м.
Львів,  вул.  Пекарська,  69;  тел.  (032)  275-76-32).  Науковий  керівник:  Вовк  Юрій
Володимрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач кафедри  хірургічної  та
ортопедичної стоматології  ФПДО Львівського національного медичного університету імені
Данила  Галицького  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Гулюк  Анатолій  Георгійович,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хірургічної  стоматології  Одеського
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національного  медичного  університету  МОЗ  України;  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.

Олійник  Роман  Петрович,  асистент  кафедри  стоматології  післядипломної  освіти
Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. Назва дисертації:
«Обґрунтування  застосування  методу  озоно-  та  ремінералізуючої  терапії  у  комплексному
лікуванні  початкового карієсу постійних зубів у дітей різних вікових груп».  Шифр та  назва
спеціальності  -  14.01.22  –  стоматологія.  Спецрада  Д  20.601.01  Івано-Франківського
національного  медичного  університету  МОЗ  України (76018,  м.  Івано-Франківськ,  вул.
Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник: Рожко Микола Михайлович, доктор
медичних  наук,  професор,  Заслужений  діяч  науки  і  техніки  України,  професор  кафедри
стоматології  післядипломної  освіти  Івано-Франківського  національного  медичного
університету  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Годованець  Оксана  Іванівна,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  стоматології  дитячого  віку  ВДНЗ  України
«Буковинський  державний  медичний  університет»  МОЗ  України;  Каськова  Людмила
Федорівна,  доктор  медичних  наук,  професор,   завідувач  кафедри  дитячої  терапевтичної
стоматології Українська медична стоматологічна академія МОЗ України.

Ошуркевич Оксана Орестівна,  лікар  акушер-гінеколог  жіночої  консультації
комунального некомерційного підприємства «5-а міська клінічна лікарня м. Львова». Назва
дисертації:  «Особливості  перебігу  вагітності  та  корекція  ускладнень  у  жінок  із
ретрохоріальною  гематомою».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.01  –  акушерство  та
гінекологія. Спецрада  Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9;  т. (044) 2054982).
Науковий керівник:  Пирогова Віра Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри  акушерства,  гінекології  та  перинатології  ФПДО  Львівського  національного
медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:
Романенко  Тамара  Григорівна,   доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри
акушерства і  гінекології  №1  Національної  медичної  академії  післядипломної  освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України;   Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри сестринської справи Житомирського інституту медсестринства
МОЗ України.

Бабинкін  Андрій  Борисович, лікаря  рентгенолога  відділення  інтервенційної
кардіології на 20 ліжок з анестезіологічною групою, палатою інтенсивної терапії на 9 ліжок, в
т.  ч.  3  для  дітей  та  рентгенхірургічним  блоком  ДУ  «Інститут  загальної  та  невідкладної
хірургії  ім.  В.Т.  Зайцева  НАМН  України»,  м.  Харків.  Назва  дисертації: «Оптимізація
лікування  гострої  ішемії  нижніх  кінцівок  з  використанням  єндоваскулярних  втручань».
Шифр  та  назва  спеціальності –  14.01.03   хірургія.  Спец  рада  Д  64.609.01  Харківської
медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова 58, тел.: (057)711-
35-56).  Науковий  керівник: Авдосьєв  Юрій  Володимирович, доктор  медичних  наук,
завідувач рентгенхірургічним  відділенням ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім
В.Т.Зайцева НАМН України»,  професор кафедри онкології та дитячої онкології Харківської
медичної  академії  післядипломної  освіти.  Офіційні  опоненти: Дрюк Микола Федорович,
доктор  медичних  наук, професор,  головний  науковий співробітник  відділу  мікросудинної,
пластичної  та  відновлювальної  хірургії ДУ  «Національний  інститут  хірургії  та
трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»;  Ляховский Віталій Іванович, доктор
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медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хірургії  №1. Української  медичної
стоматологічної академії.

Зарудний Олег Олександрович, лікар-хірург,  завідувач відділення трансфузіології,
екстракорпоральних  технологій  та  біоматеріалів  ДУ  «Інститут  загальної  та  невідкладної
хірургії  ім.  В.Т.  Зайцева  НАМН  України»,  м.  Харків.  Назва  дисертації: «Оптимізація
хірургічного  лікування  гострої  ішемії  нижніх  кінцівок  з  урахуванням  важкості
реперфузійного синдрому». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03  хірургія. Спец рада  Д
64.609.01  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти  (61176,  м.  Харків,  вул.
Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий консультант: Прасол Віталій Олександрович,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділення  гострих  захворювань  судин  ДУ
«Інститут  загальної  та  невідкладної  хірургії  ім.  В.Т.  Зайцева  НАМН України»".  Офіційні
опоненти: Ляховський  Віталій  Іванович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри хірургії №1 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України»;
Черняк Віктор Анатолійович,  доктор медичних наук, професор,  директор Університетської
клініки  ВДНЗУ  «Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка  МОН
України».

Корж  Павло  Ігорович,  асистент  кафедри  хірургії  серця  магістральних  судин  та
дитячої  хірургії  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти,  м.  Харків.  Назва
дисертації: «Комплексне  лікування  хворих на  бронхоектатичну  хворобу з  використанням
мініінвазивних хірургічних технологій».  Шифр та назва спеціальності  – 14.01.03Хірургія.
Спец  рада   Д  64.609.01  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти  (61176,  м.
Харків,  вул.  Амосова  58,  тел.:  (057)711-35-56).  Науковий  керівник:  Макаров  Віталій
Володимирович, доктор  медичних  наук,  професор  кафедри  хірургії  №1  Харківського
національного медичного університету. Офіційні опоненти:  Корпусенко Ігор Васильович,
доктор  медичних  наук,  професор  кафедри  хірургії  №  2  ДЗ  «Дніпропетровська  медична
академія МОЗ України»; Цівенко Олексій Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри
хірургічних  хвороб  медичного  факультету  Харьківского  національного  університету  імені
В.Н.Каразіна, м.Харків.

Кулікова  Дар’я  Олександрівна, молодший  науковий  співробітник  відділення
ультразвукової  та  клініко  –  інструментальної  діагностики  та  мінінвазивних  втручань  ДУ
«Інститут загальної  та невідкладної  хірургії  ім.  В.Т.  Зайцева НАМН України»,  м.  Харків.
Назва  дисертації: «Діагностичні  та  прогностичні  аспекти  ультразвукових  ознак
гемодинамічної значущості відкритої артеріальної протоки». Шифр та назва спеціальності –
14.01.23  променева діагностика та променева терапія. Спец рада – Д 64.609.01 Харківської
медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова 58, тел.: (057)711-
35-56). Науковий керівник: Сафонова Інесса Миколаївна, доктор медичних наук, професор
кафедри  променевої  діагностики  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти.
Офіційні  опоненти: Ялинська  Тетяна  Анатоліївна,  доктор  медичних  наук,  завідувач
відділення  променевої  діагностики  ДУ  «Науково-практичний  медичний  центр  дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ України»;  Крахмалова Олена Олегівна,  доктор медичних
наук, професор, старший науковий співробітник,  завідувач відділу кардіопульмонології   ДУ
«Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України».

Кришталь Олександр Олексійович,  лікар  психіатр  КНП ХОР «Обласна клінічна
лікарня  №  3»,  м.Харків.  Назва  дисертації  «Арт-терапія  у  комплексному  лікуванні  та
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реабілітації хворих на параноїдну шизофренію». Шифр та назва спеціальності – 14.01.16 –
психіатрія. Спецрада  Д 64.566.01 ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН
України"  (61068,  м. Харків,  вул. Академіка  Павлова,  46,  тел.  (057)  738-33-87).  Науковий
керівник:  Кожина Ганна Михайлівна  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
психіатрії,  наркології,  медичної  психології  та  соціальної  роботи  Харківського  національного
медичного  університету  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Колядко  Світлана  Петрівна
доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу
пограничної  психіатрії  ДУ "Інститут  неврології,  психіатрії  та  наркології  НАМН України";
Венгер  Олена  Петрівна  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  психіатрії,
наркології  та  медичної  психології  Тернопільського  національного  медичного  університету
ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України. 

Ісаєнко  Світлана  Володимирівна,  директор  ФОП «Клініка  ментального  здоров’я
доктора  Ісаєнко»,  м.Харків.  Назва  дисертації  «Клініко-психопатологічні  закономірності
формування  суїцидальної  поведінки  у  онкологічних  хворих.  Сучасна  система
психопрофілактики».  Шифр та  назва  спеціальності –  14.01.16  –  психіатрія.  Спецрада   Д
64.566.01  ДУ  "Інститут  неврології,  психіатрії  та  наркології  НАМН  України"  (61068,
м. Харків,  вул. Академіка  Павлова,  46,  тел.  (057)  738-33-87).  Науковий керівник:  Кожина
Ганна Михайлівна  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології,
медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету
МОЗ України. Офіційні опоненти:  Підкоритов Валерій Семенович  доктор медичних наук,
професор, завідувач відділом клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ "Інститут неврології,
психіатрії  та наркології  НАМН України";  Огоренко Вікторія Вікторівна  доктор медичних
наук,  професор,  професор  кафедри  психіатрії,  наркології  і  медичної  психології  ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Демяненко  Марина  Вікторівна,  завідувач  відділення  кардіоревматології  ДУ
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».  Назва дисертації «Клініко-
патогенетична  характеристика  позасуглобових  уражень  при  ювенільному  ідіопатичному
артриті у дітей».  Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада  Д 64.609.02
Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176,м. Харків, вул. Амосова, 58, тел.
(057)711-79-75).  Науковий  керівник:  Шевченко  Наталя  Станіславівна, доктор медичних
наук,  завідувач  кафедри  педіатрії  №  2  Харківського  національного  університету
ім.В.К.Каразіна  МОН України.  Офіційні  опоненти:  Гончарь Маргарита Олександрівна,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 Харківського національного
медичного університету МОЗ України;  Синоверська Ольга  Богданівна,  доктор медичних
наук, професор,  професор завідувач кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти Івано-
Франківського національного медичного університету МОЗ України. 

Кір’янчук  Наталія  Валеріївна,   асистент  кафедри  педіатрії  №  2  Національного
університету ім. В. Н. Каразіна МОН України. Назва дисертації «Особливості формування та
клінічного  перебігу  поєднаних  гастроезофагеальної  рефлюксної  хвороби  та  хронічної
гастродуоденальної патології у дітей».  Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія.
Спецрада   Д  64.609.02  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти
(61176,м. Харків,  вул. Амосова,  58,  тел.  (057)711-79-75).  Науковий  керівник:  Бєлоусова
Ольга  Юріївна, доктор медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  педіатричної
гастроентерології  та  нутриціології  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти
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МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Шадрін  Олег  Геннадійович,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  відділенням  проблем  харчування  та  соматичних  захворювань  у  дітей
раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук’янової
НАМН  України»;  Крючко  Тетяна  Олександрівна,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  педіатрії  №  2  Української  медичної  стоматологічної  академії  МОЗ
України. 

Айварджі Олександр Олександрович,  лікар анестезіолог відділення анестезіології
для  надання  екстреної  медичної  допомоги   КП «Обласна  клінічна  лікарня  ім.  І.І.
Мечникова»,  м.  Дніпро.   Назва  дисертації:  «Підвищення  ефективності  анестезіологічного
забезпечення  оперативних  втручань  при  септопластиці  в  умовах  комбінованої  анестезії».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д
08.601.01 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. В.
Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий керівник: Кобеляцький Юрій Юрійович,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри анестезіології  та  інтенсивної  терапії
ДЗ «Дніпропетровська  медична  академія  МОЗ  України».  Офіційні  опоненти: Ткаченко
Руслан  Опанасович, доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  акушерства,
гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика МОЗ України;  Волкова Юлія Вікторівна, доктор медичних наук, професор,
завідуюча  кафедрою  медицини  невідкладних  станів,  анестезіології  та  інтенсивної  терапії
Харківського національного медичного університету МОЗ України.

Баранов Іван Вікторович,  лікар-комбустіолог  опікового відділення, КНП “Міська
клінічна лікарня №2” ДМР.  Назва дисертації: «Хірургічне лікування рубців різної етіології з
використанням  аутоліпографтингу  та  плазми,  збагаченої  тромбоцитами».  Шифр  та  назва
спеціальності –  14.01.03 – хірургія.  Спецрада  Д 08.601.01 ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 9;  тел. (056) 713-52-57).
Науковий керівник: Слєсаренко Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор,
завідувач опікового  відділення,  КНП  “Міська  клінічна  лікарня  №2”  ДМР.  Офіційні
опоненти: Коваленко  Ольга  Миколаївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор
кафедри хірургії  №1 Національного  медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця МОЗ
України; Козинець Георгій Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ.

Гаріян Сергій Васильович,  завідувач ортопедо-травматологічного відділення КНП
«Тернопільська  університетська  лікарня»  ТОР.  Назва  дисертації: «Роль  ішемії-реперфузії
кінцівок в патогенезі порушень остеогенезу при тяжкій поєднаній абдоміно-скелетній травмі
та масивній кровотечі».  Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Спецрада  Д 58.601.01  Тернопільського  національного  медичного  університету  імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69).
Науковий  керівник:  Крилюк  Віталій  Омелянович,  доктор  медичних  наук,  завідувач
відділення  підготовки  інструкторів  з  надання  екстреної  медичної  допомоги  Державного
медичного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф МОЗ України». Офіційні опоненти: Рикало Надія Анатоліївна, доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  патологічної  фізіології  Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України;  Костенко Віталій
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Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології
Української медичної стоматологічної академії МОЗ України. 

Данилова  Ольга  Вікторівна,  лікар-хірург  хірургічного  відділення  №3  міської
клінічної  лікарні  №2  імені  проф.О.О.  Шалімова,  м.  Харків.  Назва  дисертації:
«Удосконалення  діагностики  та  хірургічного  лікування  гнійно-некротичних  ускладнень  у
хворих  змішаною  формою синдрома  діабетичної  стопи».  Шифр та  назва  спеціальності  –
14.01.03   Хірургія. Спец рада– Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної
освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий керівник:  Бєлов
Сергій  Григорович,  доктор  медичних  наук,  професор,  кафедра  загальної  хірургії  та
проктології  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти  МОЗ України.  Офіційні
опоненти Іванова Юлія Вікторовна,  доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1
Харківського  національного  медичного  університету,  старший  науковий  співробітник;
Сипливий  Василь  Олексійович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
загальної хірургії №2 Харківського національного медичного університету.

Дола Оксана Леонідівна,  лікар акушер-гінеколог  КНП «Перинатальний центр м.
Києва».  Назва  дисертації:  «Клініко-імунологічні  аспекти  тактики  ведення  пацієнток  із
латентним перебігом папіломавірусної інфекції шийки матки». Шифр та назва спеціальності
-  14.01.01  –  акушерство  та  гінекологія.  Спецрада  Д  26.003.03  Національного  медичного
університету імені О.О. Богомольця  (01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, тел. 044 234
40  62).  Науковий  керівник:  Лакатош  Володимир  Павлович,  доктор  медичних  наук,
професор  кафедри  акушерства  та  гінекології  №1  Національного  медичного  університету
імені  О.  О.  Богомольця.  Офіційні  опоненти:  Камінський  В'ячеслав  Володимирович,
доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри акушерства,
гінекології та репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика, директор Київського міського
центру  репродуктивної  та  перинатальної  медицини;  Дубчак  Алла  Ефремівна,  доктор
медичних  наук,  професор  головний  науковий  співробітник  відділу  реабілітації
репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної
академії медичних наук України» (м.Київ).

Красовська  Олександра  Володимирівна,  лікар  акушер-гінеколог  КНП
«Перинатальний центр  м.  Києва».  Назва  дисертації: «Вагітність,  пологи та  перинатальні
наслідки  при єдиній пупковій артерії  плода».  Шифр та  назва  спеціальності  –  14.01.01 –
акушерство та гінекологія.  Спецрада  Д 26.003.03.  Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Т.Г. Шевченка, 13; тел. (044)
234-13-91).  Науковий  керівник: Лакатош  Володимир  Павлович,  доктор  медичних  наук,
професор кафедри акушерства  та  гінекології  №1 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: Дубчак Алла Єфремівна, доктор
медичних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  відділення  реабілітації
репродуктивної  функції  жінок  ДУ  «Інститут  педіатрії,  акушерства  і  гінекології  імені
академіка  О.  М.  Лук’янової  НАМН України»,  м.  Київ;  Савченко  Сергій  Євгенійович,
доктор  медичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  професор  кафедри  акушерства,
гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ. 
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Кузьмінська  Ольга  Борисівна,  лікар-гастроентеролог  гастроентерологічного
відділення  ОКНП «Чернівецька лікарня  швидкої  медичної  допомоги».  Назва  дисертації  –
«Клінічні  та  патогенетичні  особливості  коморбідного  перебігу  неалкогольного
стеатогепатиту  та  ішемічної  хвороби  серця,  оптимізація  лікування».  Шифр  та  назва
спеціальності –  14.01.02 – внутрішні  хвороби.  Спецрада  Д 58.601.02  Тернопільського
національного  медичного  університету  імені  І.Я. Горбачевського  МОЗ України  (46001,  м.
Тернопіль,  майдан  Волі,  1;  тел.  (0352)52-72-69).  Науковий  керівник: Хухліна  Оксана
Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини,
клінічної  фармакології  та  професійних  хвороб  ВДНЗ України  «Буковинський  державний
медичний університет» МОЗ України. Офіційні опоненти: Андрейчин Сергій Михайлович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та
фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України; Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри  внутрішньої  медицини  №  2  Львівського  національного  медичного  університету
імені Данила Галицького МОЗ України.

Машин  Олександр  Михайлович,  асистент  кафедри  анестезіології  та  інтенсивної
терапії, ДЗ «Дніпропетровська  медична  академія  МОЗ  України».   Назва  дисертації:
«Підвищення ефективності  анестезіологічного забезпечення оперативних втручань під час
виконання  лапароскопічної  холецистектомії».  Шифр  та  назва  спеціальності –  14.01.30  –
анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д 08.601.01 ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 9;  тел. (056) 713-52-57).
Науковий  керівник: Кобеляцький  Юрій  Юрійович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  анестезіології  та  інтенсивної  терапії  ДЗ «Дніпропетровська  медична
академія  МОЗ  України».  Офіційні  опоненти: Тарабрін  Олег  Олександрович,  доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини
невідкладних станів Одеського національного медичного університет МОЗ України; Лісний
Іван  Іванович, доктор  медичних  наук,  завідувач  науково-дослідного  відділення
анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку МОЗ України, м. Київ.

Літвіненко  Дмитро  Федорович,   завідуючий  відділенням  анестезіології  та
інтенсивної терапії КНП «Кремінська Багатопрофільна лікарня Кремінської районної ради».
Назва дисертації:  «Пошук потенційного антигіпоксанта серед нових координаційних сполук
германію та дослідження його фармакокінетики». Шифр та назва спеціальності – 14.03.05 –
фармакологія.    Спецрада  Д 26.550.01 ДУ "Інститут фармакології  та  токсикології  НАМН
України"  (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14, т. (044)456-42-56).   Науковий керівник:
Лук’янчук  Віктор  Дмитрович, доктор  медичних  наук,  професор,  професор кафедри
фармації   Міжнародного  класичного  університету  імені  Пилипа  Орлика,  м.  Миколаїв.
Офіційні опоненти: Ніженковська Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, професор,
завідувач  кафедри  фармацевтичної,  біологічної  та  токсикологічної  хімії  Національного
медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця  МОЗ  України;  Ларіонов  Віталій
Борисович,  доктор біологічних  наук,  завідувач  лабораторії  фізико-хімічної  фармакології
Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України.

Балясевич  Сергій  Ярославович, начальник  клініки  хірургії  –  начальник
хірургічного  відділення  ВМКЦ  (м.Львів)  Західного  регіонального  управління  Державної
прикордонної служби України». Назва дисертації: «Поєднана абдоміно-вертебральна травма
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у  постраждалих  в  результаті  ДТП».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.03  –  хірургія.
Спецрада  –  Д  05.600.01 Вінницького  національного  медичного  університету  ім.
М.І.Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; т. (0432) 57-03-60). Науковий керівник:
Гур’єв  Сергій  Омелянович,  доктор  медичних  наук,  професор,  заступник  директора  з
наукової роботи, ДЗ «Український  науково-практичний центр екстреної медичної допомоги
та  медицини  катастроф  МОЗ  України».  Офіційні  опоненти: Шапринський  Володимир
Олександрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедрою  хірургії  №1,
Вінницький  національний  медичний  університет  ім.  М.І.  Пирогова  МОЗ  України;  Іскра
Наталя  Іванівна, доктор  медедичних  наук,  доцоцент, професор  кафедри  медицини
катастроф та  військо-медичної  підготовки,  Національна медична  академія  післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Свінціцький  Ігор  Анатолійович,  асистент  кафедри  внутрішніх  хвороб
стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Міністерства  охорони  здоров’я  України.  Назва  дисертації:  «Особливості  коронарного
атеросклерозу  та  предиктори  його  вираженості  в  пацієнтів  зі  стабільною  ішемічною
хворобою  серця:  статево-вікові  аспекти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.11  –
кардіологія.  Спецрада  Д  26.003.08  Національного  медичного  університету  імені  О.О.
Богомольця  Міністерства  охорони  здоров’я  України  (01601,  м.  Київ,  бульвар  Тараса
Шевченка  13,  тел.:  (044)  234-13-91).  Науковий  керівник:  Бульда  Володимир  Іванович,
доктор  медичних  наук,  професор,  в.о.  завідувача  кафедри  внутрішніх  хвороб
стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Міністерства  охорони  здоров’я  України.  Офіційні  опоненти:  Кравченко  Анатолій
Миколайович,  доктор  медичних  наук,  доцент,  завідувач  наукового  відділу  внутрішньої
медицини  Державної  наукової  установи  «Науково-практичний  центр  профілактичної  та
клінічної  медицини»  Державного  управління  справами;  Стаднюк  Леонід  Антонович,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  терапії  і  геріатрії  Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я
України.

Марцинковський Ігор Павлович, провідний хірург (регіону) ВМКЦ ЦР (м.Вінниця)
МО України».  Назва дисертації: «Наукове обґрунтування обсягу та  характеру хірургічної
допомоги  військовослужбовцям  внаслідок  сучасних  бойових  дій  на  етапах  медичної
допомоги».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.03  –  хірургія.  Спецрада  –  Д  05.600.01
Вінницького  національного  медичного  університету  ім.  М.І.Пирогова (21018,  м.  Вінниця,
вул. Пирогова, 56; т. (0432) 57-03-60). Науковий керівник:  Танасієнко Павло Васильович,
доктор  медичних  наук,  провідний  науковий  співробітник,  ДЗ  "Український  науково-
практичний центр  екстренної  медичної  допомоги та  медицини катастроф МОЗ України».
Офіційні  опоненти: Трутяк Ігор Романович,  доктор медичних наук,  професор, завідувач
кафедри  травматології  та  ортопедії,  Львівський  національний  медичний  університет  ім.
Данила Галицького МОЗ України; Бурлука Володимир Володимирович, доктор медичних
наук,  доцент,  заступник  завідувача  кафедрою  військової  хірургії,  Українська  військово-
медична академія МО України.

Равшанов  Тимур  Баходірович,  менеджер  з  фармакологічного  нагляду,  медичних
інструкцій  та  медичного  консультування  ТОВ  «Органосін  ЛТД».  Назва  дисертації:
«Фармакологічне  дослідження  простатопротекторної  дії  супозиторіїв  комбінованого
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складу». Шифр та назва спеціальності – 14.03.05 – фармакологія.  Спецрада – Д 64.605.03
Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,  53; тел.
(057)  706-35-81).  Науковий керівник:  Зайченко Ганна Володимирівна,  доктор медичних
наук, професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім.
О.О.  Богомольця.  Офіційні  опоненти:  Дев’яткіна  Тетяна  Олексіївна,  доктор  медичних
наук, професор, професор кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною
імунологією та алергологією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
України;  Бондаренко  Володимир  Олександрович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач відділенням патології статевих залоз, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського Національної Академії Медичних Наук України».

Стахорська  Марина  Олександрівна,  лікар-гастроентеролог  ФОП  Стахорська  М.О.
Назва дисертації: «Фармакологічне дослідження крему комбінованого складу для лікування
проктологічних  захворювань».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.03.05  –  фармакологія.
Спецрада – Д 64.605.03 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул.
Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник: Зайченко Ганна Володимирівна,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного
університету  ім.  О.О.  Богомольця.  Офіційні  опоненти:  Дев’яткіна  Тетяна  Олексіївна,
доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  експериментальної  та  клінічної
фармакології  з  клінічною  імунологією  та  алергологією  ВДНЗУ  «Українська  медична
стоматологічна   академія»  МОЗ  України; Серединська  Наталія  Миколаївна, доктор
медичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  завідувач  відділу  фармакології  ДУ
«Інститут фармакології та токсикології НАМН України» (м. Київ).

Твердовський  Іван  Валерійович,  асистент  кафедри  анестезіології,  інтенсивної
терапії  та  медицини  невідкладних  станів,  Одеський  національний  медичний  університет
МОЗ  України.   Назва  дисертації:  «Діагностика,  профілактика  і  комплексна  корекція
тромбогеморагічних  порушень  у  хворих  на  облітеруючий  атеросклероз  судин  нижніх
кінцівок  на  етапах  анестезіологічного  забезпечення  стегново-підколінного  шунтування».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д
08.601.01 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. В.
Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий керівник: Тарабрін Олег Олександрович,
доктор медичних наук,  професор,  завідувач кафедри анестезіології,  інтенсивної  терапії  та
медицини  невідкладних  станів  Одеського  національного  медичного  університет  МОЗ
України.  Офіційні опоненти: Волкова Юлія Вікторівна, доктор медичних наук, професор,
завідуюча  кафедрою  медицини  невідкладних  станів,  анестезіології  та  інтенсивної  терапії
Харківського  національного  медичного  університету  МОЗ  України;  Воротинцев  Сергій
Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної
терапії Запорізького державного медичного університету МОЗ України.
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Хомин  Олена  Ярославівна,  асистент  кафедри  дитячих  інфекційних  хвороб
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
Назва  дисертації  «Клініко-лабораторні  та  імунологічні  особливості  гострих  менінгітів  у
дітей». Шифр та назва спеціальності – 14.01.13 – інфекційні хвороби. Спецрада Д 58.601.02
Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.Я. Горбачевського  МОЗ
України  (46001,  м.  Тернопіль,  майдан  Волі,  1;  тел.  (0352)52-72-69).  Науковий  керівник:
Надрага  Олександр  Богданович,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри
дитячих  інфекційних  хвороб  Львівського  національного  медичного  університету  імені
Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти:  Копча Василь Степанович, доктор
медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  інфекційних  хвороб  з  епідеміологією,
шкірними і венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету
імені  І.Я. Горбачевського МОЗ України;  Незгода Ірина Іванівна,  доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  дитячих  інфекційних  хвороб,  Вінницького  національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Риндіна  Наталія  Григорівна,  лікар  ревматолог  ревматологічного  відділення  КНП
“Запорізька  обласна  клінічна  лікарня”  Запорізької  обласної  ради.  Назва  дисертації:
«Метаболічна терапія  дисфункції  міокарда та корекція  судинної  ендотеліальної  функції  у
хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією». Шифр та назва
спеціальності - 14.01.02 - внутрішні хвороби. Спецрада Д 17.613.02 ДЗ «Запорізької медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б.20;
тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник: Фуштей Іван Михайлович доктор медичних наук,
професор,проректор з  наукової  роботи ДЗ «Запорізької  медичної  академії  післядипломної
освіти  МОЗ  України».  Офіційні  опоненти:  Орловський  Віктор  Феліксович,  доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти
Сумського  державного  університету  МОН  України, Родіонова  Вікторія  Всеволодівна,
доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  професійних  хвороб та  клінічної
імунології ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ України».

Абрамова  Тетяна  Вікторівна,  лікар-ендокринолог  дитячого  поліклінічного
відділення  КНП  «Міська  дитяча  лікарня  №5»  ЗМР,  Запорізький  державний  медичний
університет  МОЗ  України.  Назва  дисертації:  «Ремоделювання  ендокринного  апарату
підшлункової залози при експериментальному цукровому діабеті у нормо- та гіпертензивних
щурів».  Шифр  та  назва  спеціальності:  14.03.04  –  патологічна  фізіологія.  Спецрада  Д
17.600.04 Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, проспект
Маяковського, 26; тел. (061) 224-60-86). Науковий керівник: Колесник Юрій Михайлович,
доктор медичних наук, професор, ректор Запорізького державного медичного університету
МОЗ України.  Офіційні  опоненти:  Хара  Марія  Романівна,  доктор  медичних  наук,
професор,  професор  кафедри  патологічної  фізіології  Тернопільського  національного
медичного  університету  імені І.Я. Горбачевського МОЗ  України,  м. Тернопіль;  Костенко
Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології
Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава.

Ломейко  Олена  Олександрівна,  асистент  кафедри  акушерства,  гінекології  та
репродуктивної  медицини  ФПО  Запорізького  державного  медичного  університету  МОЗ
України. Назва дисертації: «Механізми виникнення порушень морфо-функціонального стану
сперматозоїдів  та  їх  корекція  у  чоловіків  репродуктивного  віку  в  умовах  великого
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промислового  міста  (Запоріжжя  та  Запорізька  область)».  Шифр  та  назва  спеціальності  -
14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 17.600.04 Запорізького державного медичного
університету  (69035,  м.  Запоріжжя,  проспект  Маяковського,  26;  тел.  (061)  224-60-86).
Науковий керівник: Колесник Юрій Михайлович, доктор медичних наук, професор, ректор
Запорізького  державного  медичного  університету  МОЗ України.  Офіційні  опоненти:
Резніков  Олександр  Григорович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділу
ендокринології репродукції i адаптації Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.
Комісаренка МОЗ України, м. Київ; Воронцова Лоліта Леонідівна,  доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри клінічної  лабораторної  діагностики ДЗ «Запорізька  медична
академія післядипломної освіти»  МОЗ України, м. Запоріжжя.

Недоборенко Вадим Михайлович, медичний директор Комунального підприємства
«1-а  міська  клінічна  лікарня  Полтавської  міської  ради».  Назва  дисертації:  «Клініко-
імунологічні особливості системного запалення у жінок, хворих на ожиріння в поєднанні з
залізодефіцитною анемією, та розробка методу їх комплексного лікування». Шифр та назва
спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 44.601.02 Української медичної
стоматологічної  академії  (36011,  м.  Полтава,  вул.  Шевченка,  23;  тел.  (053)2-56-08-23).
Науковий  керівник:  Іщейкін  Костянтин  Євгенович, доктор  медичних  наук,  професор,
професор  кафедри  шкірних  та  венеричних  хвороб  Української  медичної  стоматологічної
академії. Офіційні опоненти: Журавльова Лариса Володимирівна, доктор медичних наук,
професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології  Харківського
національного медичного університету;  Радченко  Олена  Мирославівна,  доктор  медичних
наук, професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького.

Полковнікова Ксенія Юріївна,  лікар невропатолог відділення неврології для хворих
з  порушенням  кровообігу  мозку,  Комунальне  некомерційне  підприємство  «Запорізька
обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради. Назва дисертації «Особливості перебігу
та прогнозу субарахноїдальних крововиливів у хворих різних вікових груп». 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  керівник:  Бучакчийська  Наталія
Михайлівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  нервових  хвороб  ДЗ
«Запорізька  медична  академія  післядипломної  освіти  МОЗ України».  Офіційні  опоненти:
Боброва  Валентина  Іванівна, доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри
медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика, МОЗ України; Дубенко Ольга Євгеніївна, доктор медичних наук, професор,
професор  кафедри   неврології  та  нейрохірургії  Харківської  медичної  академії
післядипломної освіти, МОЗ України.

Соломчак  Петро  Володимирович,  головний  спеціаліст  з  хірургії  департаменту
охорони  здоров’я  Івано-Франківської  обласної  державної  адміністрації.  Назва  дисертації:
“Оптимізація  комплексного  лікування  хворих  на  хронічний  геморой”.  Шифр  та  назва
спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада К 20.601.04 Івано-Франківського національного
медичного університету (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95).
Науковий  керівник:  Скрипко  Василь  Дмитрович,  доктор  медичних  наук,  професор
кафедри  хірургії  післядипломної  освіти  Івано-Франківського  національного  медичного
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університету.  Офіційні  опоненти:  Хіміч  Сергій  Дмитрович,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  загальної  хірургії  Вінницького  національного  медичного
університету  ім.  М.І.  Пирогова;  Захараш  Юрій  Михайлович,  доктор  медичних  наук,
професор  кафедри  хірургії  №1  Національного   медичного  університету  імені  О.О.
Богомольця.

Хабчук  Вадим  Сергійович,  асистент  кафедри  стоматології  післядипломної  освіти
Івано-Франківського  національного  медичного  університету МОЗ  України.  Назва
дисертації:  «Обґрунтування  комплексного  підходу  до  діагностики,  лікування  та
профілактики передеруптивного карієсу дентину у дітей». Шифр та назва спеціальності -
14.01.22  –  стоматологія.  Спецрада  Д  20.601.01  Івано-Франківського  національного
медичного університету  МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел.
(0342) 53-32-95). Науковий керівник: Рожко Микола Михайлович, доктор медичних наук,
професор,   професор  кафедри  стоматології  післядипломної  освіти  Івано-Франківського
національного  медичного  університету МОЗ  України.  Офіційні  опоненти: Годованець
Оксана  Іванівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  стоматології
дитячого  віку  ВДНЗ  України  «Буковинський  державний  медичний  університет»  МОЗ
України; Остапко Олена Іванівна,  доктор медичних наук, професор, професор кафедри
дитячої  терапевтичної  стоматології  та  профілактики  стоматологічних  захворювань
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Чернявський Артур Валерійович,  асистент  кафедри анатомії  людини,  оперативної
хірургії  та  топографічної  анатомії  Запорізького  державного  медичного  університету  МОЗ
України. Назва дисертації: «Особливості морфогенезу серця в постнатальному періоді після
внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону» (анатомо-експериментальне дослідження).
Шифр  та  назва  спеціальності:  14.03.01  –  нормальна  анатомія.  Спецрада  Д  17.600.04
Запорізького  державного  медичного  університету  (69035,  м.  Запоріжжя,  проспект
Маяковського,  26;  тел.  (061)  224-60-86).  Науковий  керівник:
Волошин Микола Анатолійович,  Заслужений  діяч  науки  і  техніки  України,  доктор
медичних  наук,  професор;  Григор’єва  Олена  Анатоліївна,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  анатомії  людини,  оперативної  хірургії  та  топографічної
анатомії Запорізького державного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти:
Гнатюк  Михайло  Степанович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
оперативної  хірургії  та  клінічної  анатомії  Тернопільського  національного  медичного
університету  ім.  І.Я.  Горбачевського  МОЗ  України,  м. Тернопіль;  Козлов  Сергій
Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії
і судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, м. Дніпро.

Шаменко Вадим Олександрович, завідувач дитячого отоларингологічного відділення
КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, Запорізький державний медичний університет МОЗ
України. Назва дисертації: «Функціональний стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса
внаслідок дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії». Шифр та назва спеціальності: 14.03.04 –
патологічна  фізіологія.  Спецрада  Д 17.600.04  Запорізького  державного  медичного
університету  (69035,  м.  Запоріжжя,  проспект  Маяковського,  26;  тел.  (061)  224-60-86).
Науковий керівник:  Абрамов Андрій Володимирович,  доктор медичних наук,  професор,
професор кафедри патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету
МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Ткачук  Світлана  Сергіївна,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  фізіології  імені  Я. Д. Кіршенблата,  ВДНЗ  України
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«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. м. Чернівці;  Хара Марія
Романівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  патологічної  фізіології
Тернопільського  національного  медичного  університету  імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України, м. Тернопіль.

Букіна Юлія Вячеславівна, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології,
Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Сальмонела-
індуковані зміни кишкового мікробіому і транскрипції генів FFAR 2, Foxp 3 i RORγt імунної
відповіді». 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  керівник:  Камишний  Олександр  Михайлович, доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  мікробіології,  вірусології  та  імунології  Запорізького
державного  медичного  університету  МОЗ України.  Офіційні  опоненти:  Савінова  Олена
Михайлівна, доктор медичних наук,  професор, професор кафедри клінічної  імунології  та
мікробіології  Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;  Коваль
Галина  Миколаївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  мікробіології,
вірусології  та  епідеміології  з  курсом  інфекційних  хвороб  ДВНЗ  «Ужгородський
національний університет» МОН України.

Войценко Костянтин Іванович,  лікар ортопед-травматолог КП «Центральна міська
лікарня  Червоноградської  міської  ради»  МОЗ  України.  Назва  дисертації:  «Морфологічні
особливості  структурних  компонентів  колінного  суглоба  на  різних  термінах  опіоїдного
впливу». Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.03.01  –  нормальна  анатомія.  Спецрада  Д
55.051.05  Сумського  державного  університету  МОН  України  (40007,  м.  Суми,  вул.
Римського-Корсакова,  2;  тел.  0542  -  33-00-24).  Науковий  керівник:  Кривко  Юрій
Ярославович, доктор медичних наук, професор, ректор Вищого навчального комунального
закладу  Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».
Офіційні  опоненти:  Пикалюк  Василь  Степанович,  доктор  медичних  наук,  професор,
професор  кафедри  фізіології  людини  та  тварин  Східноєвропейського  національного
університету  імені  Лесі  Українки; Ткач  Геннадій  Федорович,  доктор  медичних  наук,
професор, професор кафедри морфології Сумського державного університету МОН України.

Сейлова  Анастасія  Ігорівна,  завідувач  відділення  допоміжних  репродуктивних
технологій  ТОВ  «Клініка  репродуктивної  медицини  «Надія  Одеса»»,  м.  Одеса.  Назва
дисертації: «Персоніфікація проведення програм допоміжних репродуктивних технологій у
подружніх  пар  з  поєднанням жіночого  і  чоловічого  факторів  безпліддя».  Шифр та  назва
спеціальності –  14.01.01 –  акушерство  та  гінекологія.  Спецрада Д 26.613.02 Національної
медичної  академії  післядипломної  освіти  імені  П. Л. Шупика  (04112,  м.  Київ,  вул.
Дорогожицька,  9;  тел. (044)205-49-82).  Науковий керівник: Носенко  Олена  Миколаївна,
доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Одеського
національного  медичного  університету  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти: Вовк  Іраїда
Борисівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділення  планування  сім’ї  ДУ
«Інститут  педіатрії,  акушерства  і  гінекології  імені  академіка  О.  М.  Лук’янової  НАМН
України»;  Феськов Олександр Михайлович,  доктор медичних наук, професор, директор
ТОВ «Сана-мед Київ».
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Тарабаров  Сергій  Олександрович,  лікар-ендоскопіст  відділення  мініінвазивних
ендоскопічних  втручань  та  інструментальної  діагностики,  Державна  установа  «Інститут
гастроентерології НАМН України». Назва дисертації: «Балонна дилатація при хірургічному
лікуванні пілородуоденального стенозу виразкового генезу». Шифр та назва спеціальності –
14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 17.600.01 Державного закладу «Запорізька медична академія
післядипломної  освіти  Міністерства  охорони  здоров’я  України»  (69096,  м.  Запоріжжя,
бульвар  Вінтера,  б.  20;  тел.  (061)  279-16-38).  Науковий  керівник:  Бабій  Олександр
Михайлович,  доктор  медичних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  хірургії
органів  травлення  Державної  установи  «Інститут  гастроентерології  НАМН  України».
Офіційні  опоненти:  Милиця  Микола  Миколайович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач кафедри хірургії та проктології Державного закладу «Запорізька медична академія
післядипломної  освіти  МОЗ  України»;  Трофімов  Микола  Володимирович,  доктор
медичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  загальної  хірургії  Державного  закладу
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Тузко  Ганна  Володимирівна,  лікар-ендоскопіст,  Державна  установа  «Інститут
гастроентерології НАМН України». Назва дисертації: «Діагностика та  хірургічне лікування
на  етапах формування псевдокіст  підшлункової  залози».  Шифр та  назва спеціальності  –
14.01.03 –хірургія. Спецрада Д 17.600.01 Державного закладу «Запорізька медична академія
післядипломної  освіти  Міністерства  охорони  здоров’я  України»  (69096,  м.  Запоріжжя,
бульвар  Вінтера,  б.20;  тел.  (061)  279-16-38).  Науковий  керівник:  Бабій  Олександр
Михайлович,  доктор  медичних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  хірургії
органів  травлення  Державної  установи  «Інститут  гастроентерології  НАМН  України».
Офіційні  опоненти:  Рязанов  Дмитро  Юрійович,  доктор  медичних  наук,  професор,
професор  кафедри  хірургії  та  малоінвазивних  технологійДержавного  закладу  «Запорізька
медична  академія  післядипломної  освіти  МОЗ  України»;  Копчак  Костянтин
Володимирович,  доктор  медичних  наук,  провідний  науковий  співробітник  науково-
дослідного  відділення  пухлин органів  черевної  порожнини Національного  інституту  раку
МОЗ України.

Тягла  Оксана  Сергіївна,  асистент  кафедри  внутрішніх  хвороб  3,  Запорізький
державний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Стан тіол-дисульфідного
балансу  й  активності  апоптозу  у  пацієнтів  із  поєднаним  перебігом  хронічного
обструктивного захворювання легень ІІ-ІІІ стадії та гіпертонічної хвороби ІІ стадії в динаміці
лікування».  Шифр  та  назва  спеціальності  – 14.01.02 – внутрішні  хвороби.  Спецрада  Д
17.600.02 Запорізького  державного  медичного  університету  МОЗ  України (69035,  м.
Запоріжжя,  проспект  Маяковського,  26;  тел.  (061)  224-64-69).  Науковий  керівник:
Крайдашенко  Олег  Вікторович, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
клінічної  фармакології,  фармації,  фармакотерапії  і  косметології Запорізького  державного
медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти:  Кузнєцова Любов Пилипівна,
доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  загальної  практики  –  сімейної
медицини, гастроентерології, фізичної та реабілітаційної медицини ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної освіти МОЗ України»; Орловський Віктор Феліксович,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  сімейної  медицини  з  курсом
дерматовенерології  Медичного  інституту  Сумського  державного  університету  МОН
України.
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Хомик  Мирослава  Ігорівна,  асистент  кафедри  дитячої  стоматології  Івано-
Франківського  національного  медичного  університету МОЗ  України.  Назва  дисертації:
«Клініко-діагностичні  маркери  формування  особливостей  перебігу  та  ефективності
комплексного  лікування  генералізованого  пародонтиту».  Шифр  та  назва  спеціальності  -
14.01.22  –  стоматологія.  Спецрада  Д  20.601.01  Івано-Франківського  національного
медичного університету  МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ,  вул. Галицька,  2;  тел.
(0342) 53-32-95).  Науковий керівник:  Мельничук Галина Михайлівна,  доктор медичних
наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології Івано-Франківського національного
медичного  університету  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Борисенко  Анатолій
Васильович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  терапевтичної
стоматології  Національного  медичного  університету  ім.  О.О.  Богомольця  МОЗ  України;
Петрушанко  Тетяна  Олексіївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії МОЗ України.

Галькевич  Марта  Петрівна,  асистент  кафедри  сімейної  медицини  факультету
післядипломної  освіти,  Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила
Галицького МОЗ України.  Назва дисертації:  «Особливості  перебігу  гострого коронарного
синдрому за наявності цукрового діабету 2 типу та інших факторів ризику ішемічної хвороби
серця». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 35.600.05
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник: Кияк Юліан
Григорович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  сімейної  медицини
факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені
Данила  Галицького  МОЗ України. Офіційні  опоненти: Швед  Микола  Іванович,  доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги
Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.Я.  Горбачевського  МОЗ
України; Юзвенко Тетяна Юріївна, доктор медичних наук, заступник директора з наукових
питань  Українського  науково-практичного  центру  ендокринної  хірургії,  трансплантації
ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Костюк  Ірина  Анатоліївна,  асистент  кафедри  організації  та  економіки  фармації,
Національний медичний університет імені  О. О. Богомольця.  Назва дисертації:  «Науково-
методичні  підходи  до  удосконалення  фармацевтичного  забезпечення  дітей,  хворих  на
бронхіальну астму». Шифр та назва спеціальності – 15.00.01 – технологія ліків, організація
фармацевтичної  справи та судова фармація.  Спецрада Д 26.613.04 Національної  медичної
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9;
тел.  (044)  205-49-46).  Науковий  керівник:  Косяченко  Костянтин  Леонідович, доктор
фармацевтичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  організації  та  економіки  фармації
Національного  медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця. Офіційні  опоненти:
Шматенко  Олександр  Петрович, доктор  фармацевтичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  військової  фармації  Української  військово-медичної  академії;  Немченко  Алла
Семенівна, доктор  фармацевтичних  наук,  професор, Заслужений  діяч  науки  і  техніки,
завідувач кафедри  організації  та  економіки  фармації  Національного  фармацевтичного
університету.
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Коляджин Тарас Іванович,  асистент кафедри фармації, ДВНЗ «Івано-Франківський
національний  медичний  університет».  Назва  дисертації:  «Фармакогностичне  дослідження
астранції  великої  (Astrantia major L.)».  Шифр  та  назва спеціальності  –  15.00.02  –
фармацевтична  хімія  та  фармакогнозія.  Спецрада  Д  17.600.03  Запорізького державного
медичного університету (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69).
Науковий керівник:  Грицик Андрій Романович, доктор  фармацевтичних  наук, професор,
завідувач  кафедри  фармації ДВНЗ  «Івано-Франківський  національний  медичний
університет». Офіційні  опоненти: Одинцова  Віра  Миколаївна, доктор  фармацевтичних
наук,  доцент,  професор  кафедри  фармакогнозії,  фармакології  та  ботаніки  Запорізького
державного  медичного  університету; Ільїна  Тетяна  Василівна,  доктор  фармацевтичних
наук,  професор,  професор  кафедри  фармакогнозії  Національного  фармацевтичного
університету.

Сурікова  Ірина  Олександрівна,  асистента  кафедри  соціальної  фармації
Національного  фармацевтичного  університету.  Назва  дисертації:  «Наукове  обґрунтування
сучасних принципів соціальної фармації в реформуванні охорони здоров’я». 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 керівник:  Котвіцька  Алла
Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри соціальної фармації,  ректор
Національного  фармацевтичного  університету.  Офіційні  опоненти:  Мнушко  Зоя
Миколаївна,  доктор  фармацевтичних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту  і
економіки  в  сімейній  медицині  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти;
Унгурян Ліана Михайлівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедрою
організації та економіки фармації Одеського національного медичного університету.

Фещенко Галина Ігорівна, аспірант кафедри фармакології з клінічною фармакологією
Тернопільського національного медичного університету імені   І.  Я. Горбачевського МОЗ
України. Назва дисертації: “Фармакологічне обґрунтування застосування екстракту хамерію
вузьколистого  як  противиразкового  засобу”.  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.03.05  –
фармакологія. Спецрада – Д 64.605.03 Національного фармацевтичного університету (61002,
м.  Харків,  вул.  Пушкінська,  53;  тел.  (057)  706-35-81).  Науковий  керівник:  Олещук
Олександра Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології
з  клінічною  фармакологією Тернопільського  національного  медичного  університету  імені
І.  Я.  Горбачевського  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Яковлєва  Лариса  Василівна,
доктор  фармацевтичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фармакоекономіки
Національного  фармацевтичного  університету; Шеремета  Лідія  Миколаївна,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фармакології  Івано-Франківського
національного медичного університету.

Чаленко  Наталія  Миколаївна, асистент кафедри  медичної  та  біоорганічної  хімії
Харківського  національного  медичного  університету.  Назва  дисертації:  «Молекулярне
моделювання  потенційних  нестероїдних  протизапальних  засобів  різних  хімічних  груп».
Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Спецрада Д
64.605.01 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,
53;  т.  706-35-81). Науковий  керівник:  Сирова  Ганна  Олегівна, доктор  фармацевтичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  медичної  та  біоорганічної  хімії  Харківського
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національного  медичного  університету. Офіційні  опоненти:  Коваленко Сергій  Іванович,
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії
Запорізького  державного  медичного  університету;  Коваленко  Сергій  Миколайович,
доктор  хімічних  наук,  професор,  професор  кафедри  органічної  хімії Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна.

 

Демчишин  Олександр  Вікторович, консультант  по  птахівництву  та  менеджер  з
продажу  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «Украгрофід».  Назва  дисертації:
«Санітарно-гігієнічна оцінка використання підкислювача «Аквасан» при вирощуванні курчат
бройлерів». Шифр та назва спеціальності - 16.00.06- гігієна тварин та ветеринарна санітарія.
Спецрада  Д 26.004.08  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Кухтин
Микола  Дмитрович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор,  професор  кафедри  харчової
біотехнології  і  хімії  Тернопільського  національного  технічного  університету  імені  Івана
Пулюя.  Офіційні  опоненти:  Шевченко  Лариса  Василівна,  доктор  ветеринарних  наук,
професор,  професора  кафедри  ветеринарної  гігієни  імені  професора  А. К. Скороходька
Національного  університету  біоресурсів  і  природо-користування  України;  Салата
Володимир Зеновійович, доктор ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри ветеринарно-
санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Доброжан Юлія Вікторівна, молодший науковий співробітник лабораторії рідинної
хроматографії  науково-дослідного  хіміко-технологічного  відділу  Державного  науково-
дослідного  інституту  з  лабораторної  діагностики  та  ветеринарно-санітарної  експертизи.
Назва  дисертації:  «Санітарно-гігієнічна  оцінка  посліду  курей  за  вмістом  антибіотиків».
Шифр та назва спеціальності  16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія. Спецрада
Д 26.004.08 Національного університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ,
вул. Героїв  Оборони,  15;  тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий  керівник:  Шевченко  Лариса
Василівна,  доктор ветеринарних наук, професор, професора кафедри ветеринарної  гігієни
імені  професора  А. К. Скороходька  Національного  університету  біоресурсів  і  природо-
користування  України.  Офіційні  опоненти:  Кухтин  Микола  Дмитрович,  доктор
ветеринарних  наук,  професор,  професор  кафедри  харчової  біотехнології  і  хімії
Тернопільського  національного  технічного  університету  імені  Івана  Пулюя;  Балацький
Юрій Олександрович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри гігієни тварин та основ
санітарії Білоцерківського національного аграрного університету.

Мягка Катерина Сергіївна, науковий співробітник лабораторії атомно-абсорбційної
спектрометрії  науково-дослідного  хіміко-токсикологічного  відділу  Державного  науково-
дослідного  інституту  з  лабораторної  діагностики  та  ветеринарно-санітарної  експертизи.
Назва  дисертації:  «Науково-експериментальне  обґрунтування  контролю  безпечності  та
якості  меду  натурального  за  залишковою  кількістю  антибіотиків».  Шифр  та  назва
спеціальності  -   16.00.09  ветеринарно-санітарна  експертиза.  Спецрада  Д 26.004.14
Національного університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Ткачук Світлана Алімівна, доктор
ветеринарних  наук,  професор,  професора  кафедри  ветеринарної  гігієни  імені  професора
А. К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Офіційні опоненти:  Руденко Євген Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор,
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директор  Інституту  тваринництва  НААН;  Богатко  Надія  Михайлівна,  кандидат
ветеринарних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  ветеринарно-санітарної  експертизи
Білоцерківського національного аграрного університету.

Максименко  Лілія  Василівна,  викладач  КЗЛОР  Львівського  фахового  музичного
коледжу  імені  С.  Людкевича.  Назва  дисертації:  «Регіональні  виміри  академічного
саксофонного  мистецтва  України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  17.00.03  –  музичне
мистецтво.  Спецрада  К  35.869.01  Львівської  національної  музичної  академії  імені
М. В. Лисенка (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського,  5, тел.  (032)235-82-68).  Науковий
керівник:  Беркій  Ольга  Володимирівна,  кандидат  мистецтвознавства,  доцент  кафедри
джазу та популярної музики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.
Офіційні  опоненти:  Самойленко  Олександра  Іванівна,  доктор  мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри історії  музики та музичної  етнографії  Одеської  національної
музичної  академії  імені  А. В. Нежданової;  Мочурад  Богдан  Іванович,  кандидат
мистецтвознавства,  доцент,  народний  артист  України,  головний  диригент  Національного
академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Головчанська Євгенія Олександрівна, асистент кафедри ергономіки і проектування
одягу, Київський національний університет технологій та дизайну. Назва дисертації: «Дизайн
жіночого одягу промислового виробництва: композиційні засоби та методи формоутворення».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  17.00.07  –  дизайн.  Спецрада  Д  26.102.07 Київського
національного  університету  технологій  та  дизайну  (01011,  м.  Київ,  вул.  Немировича-
Данченка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 280-05-12).  Науковий керівник: Колосніченко
Марина  Вікторівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  ергономіки  і
проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну. Офіційні
опоненти:  Кузнецова Ірина Олексіївна,  доктор мистецтвознавства, професор, Видавничо-
поліграфічний  інститут  НТУУ  «Київський  політехнічний  інститут»  ім.  І.  Сікорського,
професор  кафедри  графіки; Яремчук  Олена  Миколаївна,  кандидат  мистецтвознавства,
доцент кафедри рисунку та живопису Київського національного університету будівництва і
архітектури. 

Фролов  Іван  Васильович,  асистент  кафедри  ергономіки  і  проектування  одягу
Київський національний університет технологій  та дизайну.  Назва дисертації: «Авторська
колекція  сучасного  одягу:  методи  створення  та  засоби  ідентифікації».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  17.00.07 –  дизайн.  Спецрада  Д 26.102.07 Київського  національного
університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044)
256-84-23, факс (044) 280-05-12).  Науковий керівник:  Колосніченко Марина Вікторівна,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  ергономіки  і  проектування  одягу
Київського  національного  університету  технологій  та  дизайну.  Офіційні  опоненти:  Кара-
Васильєва  Тетяна  Валеріївна,  доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувач  відділу
образотворчого  та  декоративно-прикладного  мистецтва  Інституту  мистецтвознавства,
фольклористики  та  етнології  ім. М.Т. Рильського;  Цимбала  Лада  Іванівна,  кандидат
мистецтвознавства,  доцент  кафедри  теорії  та  історії  мистецтв  Львівської  національної
академії мистецтв.
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Руденко  Олександра  Олександрівна, викладач  фортепіано,  концертмейстер
Комунального закладу «Богуславська школа мистецтв» Богуславської районної ради. Назва
дисертації:  «Мистецтво  дибинецької  кераміки  в  художній  культурі  Київщини  ХІХ–
ХХ століть».  Шифр  та  назва  спеціальності –  26.00.01  –  теорія  та  історія  культури
(мистецтвознавство).  Спецрада  Д 26.005.02  Національної  музичної  академії  України
імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики України (01001,
м. Київ-1,  вул.  Городецького,  1-3/11;  тел. (044) 270-51-38).  Науковий  керівник:  Школьна
Ольга  Володимирівна, доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувач  кафедри
образотворчого  мистецтва  Інституту  мистецтв  Київського  університету  імені
Бориса Грінченка.  Офіційні  опоненти: Роготченко  Олексій  Олексійович,  доктор
мистецтвознавства,  головний  науковий  співробітник  відділу  теорії  та  історії  культури,
Інститут  проблем  сучасного  мистецтва  Національної  академії  мистецтв  України;
Романчишин  Василь  Григорович,  кандидат  культурології,  професор,   ректор,
Комунальний  заклад  вищої  освіти  Київської  обласної  ради  «Академія
мистецтв імені Павла Чубинського».

Благовестова  Олена  Олександрівна, старший  викладач  кафедри  графіки,
Харківський  національний  університет  будівництва  та  архітектури.  Назва  дисертації:
«Принципи формування архітектурно-планувальної структури екопоселень». Шифр та назва
спеціальності – 18.00.01– теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Спецрада Д
64.056.02  Харківського національного  університету будівництва та архітектури (61002,  м.
Харків, вул. Сумська, 40; тел.(057)700-10-66). Науковий керівник:  Гук Валерій Іванович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  містобудування  та  урбаністики
Харківського  національного  університету  будівництва  та  архітектури.  Офіційні  опоненти:
Ричков Петро Анатолійович, доктор архітектури, професор, професор кафедри архітектури
та  середовищного  дизайну  Національного  університету  водного  господарства  та
природокористування;  Шевченко Людмила Станіславівна, кандидат архітектури, доцент,
доцент  кафедри  архітектури  будівель  та  містобудування  Національного  університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Карамушка Маргарита Ігорівна, менеджер з  питань зайнятості,  Благодійний фонд
«Карітас-Київ. Назва дисертації:  «Психологічні особливості розвитку соціальної активності
молоді».  Шифр  та  назва  спеціальності  – 19.00.07  –  педагогічна  та  вікова  психологія.
Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ,
вул.  Паньківська,  2,  т.  288-33-20).  Науковий  керівник:  Власова  Олена  Іванівна, доктор
психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  психології  розвитку,  Київський
національний  університет  імені  Тараса  Шевченка  МОН України.  Офіційні  опоненти:
Шевченко Наталія Федорівна,  доктор психологічних наук,  професор,  завідувач  кафедри
педагогіки та психології  освітньої діяльності, Запорізький національний університет МОН
України; Сингаївська Ірина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент, директор
Навчально-наукового інституту психології ВНЗ «Університет економіки та права «Крок».
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Мельник  Юлія  Вікторівна,  асистент  кафедри  психології  та  соціальної  роботи
Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського МОН України.
Назва  дисертації:  «Психологічні  стратегії  життєдіяльності  в  умовах  ситуаційної
невизначеності».  Шифр  та  назва  спеціальності  – 19.00.01  –  загальна  психологія,  історія
психології.  Спецрада Д 26.453.01 Інституту психології  імені Г.С. Костюка НАПН України
(01033,  Київ,  вул.  Паньківська,  2,  т.  288-33-20).  Науковий  керівник:  Швалб  Юрій
Михайлович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи,
Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України.  Офіційні
опоненти: Волинець Наталія Валентинівна, доктор психологічних наук, доцент, провідний
науковий  співробітник  відділу  організації  наукових  досліджень,  Національна  академія
державної  прикордонної  служби  України  імені  Богдана  Хмельницького; Тищенко  Лілія
Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент,  доцент кафедри педагогіки та психології,
Маріупольський державний університет МОН України.

Апішева Амінет Шабанівна,  старший викладач кафедри психології  Університету
економіки  та  права  «КРОК».  Назва  дисертації  «Психологічні  особливості  розвитку
організаційної культури кафедри вищого навчального закладу». Шифр та назва спеціальності
19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. Спецрада К 26.130.02. Вищого
навчального закладу Університет економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Табірна,
30-32;  тел.:  (044)  456-84-28).  Науковий  керівник  Cингаївська Ірина  Валентинівна,
кандидат психологічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту психології,
Університет  економіки  та  права  «КРОК».  Офіційні  опоненти:   Карамушка  Людмила
Миколаївна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Іщук Ольга
Вікторівна,  кандидат  психологічних  наук,  доцент  кафедри  психології  Запорізького
національного університету.

Голованова  Тетяна  Миколаївна, фізична  особа–підприємець «ФОП  Голованова
Тетяна Миколаївна». Назва дисертації: «Вплив Інтернет залежності на самоактуалізацію осіб
юнацького віку». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
Спецрада  К 26.451.02 Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти дорослих імені  Івана Зязюна
НАПН України  (04060,  м. Київ,  вул. М. Берлинського,  9;  тел.  (044)  440-62-86).  Науковий
керівник: Власова Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
психології розвитку Національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:
Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, професор, заступник директора
з наукової роботи Інституту соціальної  та політичної  психології  НАПН України;  Іванова
Оксана Вікторівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу психології
праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Дейнека  Артемій  Вадимович,  фахівець  першої  категорії  деканату  факультету
соціології,  Київський національний університет імені  Тараса  Шевченка.  Назва дисертації:
«Евристичний  потенціал  акторно-мережевої  теорії  для  соціологічної  концептуалізації
агентності». Шифр та назва спеціальності – 22.00.01 – теорія та історія соціології.Спецрада Д
26.001.30  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України
(01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник:  Малес
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Людмила Володимирівна, доктор соціологічних наук, професор, в. о. завідувачки кафедри
теорії  та історії  соціології  Київського національного університету імені  Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:  Кутуєв Павло Володимирович,  доктор соціологічних наук, професор,
завідувач кафедри соціології   Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;  Солодько Сергій  Юрійович,  кандидат
соціологічних наук, науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології
НАН України.

Бавикіна  Вікторія  Миколаївна, тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Політичний  акціонізм  у  контексті  теорії  соціальної  дії».  Шифр  та  назва  спеціальності:
22.00.01  – теорія  та  історія  соціології.  Спецрада  Д 64.051.15  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-05).
Науковий  керівник:  Стародубцева  Лідія  Володимирівна,  доктор  філософських  наук,
професор,  завідувач  кафедри  медіакомунікацій  Харківського  національного  університету
імені  В. Н. Каразіна.  Офіційні  опоненти: Костенко  Наталія  Вікторівна,  доктор
соціологічних наук, професор, завідувач відділу соціології культури й масової комунікації
Інституту соціології НАН України; Зінчина Олександра Борисівна, кандидат соціологічних
наук,  доцент  кафедри  філософії  і  політології  Харківського  національного  університету
міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Лешенок  Уляна  Сергіївна,  головний економіст відділу  моделювання  соціально-
економічних  процесів  і  структур,  Інститут  демографії  та  соціальних  досліджень  імені
М. В. Птухи  Національної  академії  наук  України.  Назва  дисертації: «Емпірична
ідентифікація  політичних  орієнтацій  на  основі  життєвих  цінностей  в  українському
суспільстві».  Шифр  та  назва  спеціальності –  22.00.02  –  методологія  та  методи
соціологічних  досліджень.  Спецрада Д 26.001.30  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044)
239-31-41).  Науковий  керівник: Горбачик  Андрій  Петрович,  кандидат  фізико-
математичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  методології  та  методів  соціологічних
досліджень  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні
опоненти: Резніка  Олександр  Станіславович,  доктор  соціологічних  наук,  завідувач
відділом  соціально-політичних  процесів  Інституту  соціології  НАН  України;  Харченко
Наталія  Миколаївна,  кандидат  соціологічних  наук,  виконавчий  директор  Київського
міжнародного інституту соціології.

Шкурапет Наталія Іванівна,  директор гімназії №14 м. Харкова.  Назва дисертації:
«Мережева  взаємодія  соціальних  інститутів  сім’ї,  освіти  та  охорони  здоров’я  як  фактор
формування здорового способу життя сучасних підлітків».  Шифр та назва спеціальності –
22.00.04  – спеціальні  та  галузеві  соціології.  Спецрада  Д  64.051.15  Харківського
національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  (61022,  м. Харків,  майдан  Свободи,  4;
тел. (057) 707-54-05).  Науковий  керівник:  Михайльова  Катерина  Геннадіївна,  доктор
соціологічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  та  навчально-методичної
роботи  Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».  Офіційні
опоненти: Чепак  Валентина  Василівна,  доктор  соціологічних  наук,  професор,  декан
факультету  соціології,  Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка;
Мачуліна Ірина Іванівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології
Дніпровського державного технічного університету. 
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Дахно  Олександр  Юрійович,  прокурор  відділу  процесуального  керівництва  у

кримінальних провадженнях слідчих регіональної  прокуратури Дніпропетровської  області.
Назва  дисертації:  «Політика  забезпечення  територіальної  цілісності  України  (теоретико-
методологічний  аналіз)».  Шифр  та  назва  спеціальності –  21.01.01  –  основи  національної
безпеки  держави  (політичні  науки).  Спецрада  Д  26.718.03  Національного  інституту
стратегічних досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а; тел. (044) 234-50-07). Науковий
керівник:  Розумний Максим Миколайович,  доктор політичних  наук,  старший науковий
співробітник.  Офіційні  опоненти: Смолянюк Володимир Федорович,  доктор політичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  політичних  технологій  Київського  національного
економічного  університету  ім.  В.  Гетьмана; Дацюк  Андрій  Васильович,  кандидат
політичних наук, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною
безпекою Національної академії державного управління при Президентові України.

Зіскін  Олександр Семенович,  експерт  Громадської  організації  «Зелений Альянс».
Назва дисертації: «Інститут соціальної держави: підходи до модернізації в умовах новітніх
викликів».  Шифр  та  назва  спеціальності –  23.00.02  –  політичні  інститути  та  процеси.
Спецрада Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет  імені  К. Д. Ушинського»  МОН  України  (65020,  м. Одеса,
вул. Старопортофранківська,  26;  тел.  (048) 723-40-98).  Науковий  керівник: Наумкіна
Світлана Михайлівна,  доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних
наук  і  права  Державного  закладу  «Південноукраїнський  національний  педагогічний
університет  імені  К. Д. Ушинського».  Офіційний  опоненти:  Ярова  Ліліана  Вікторівна,
доктор  політичних  наук,  професор,  професор  кафедри  загальноправових  дисциплін
Національного  університету  «Одеська  морська  академія»;  Хорошилов  Олег  Юрійович,
кандидат  політичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  політології  Одеського  національного
університету імені І. І. Мечникова.

Шлемкевич  Тетяна  Вікторівна,  старший  лаборант  кафедри  журналістики,
Державний  вищий  навчальний  заклад «Прикарпатський  національний  університет  імені
Василя  Стефаника».  Назва  дисертації:  «Інформаційно-комунікаційний  вимір  сучасної
політичної системи України». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути
та  процеси. Спецрада  Д  35.051.17  Львівського  національного  університету  імені  Івана
Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)239-44-62). Науковий керівник:
Марчук  Василь  Васильович,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
політичних  інститутів  та  процесів  Державного  вищого  навчального  закладу
«Прикарпатський національний університет імені  Василя Стефаника».  Офіційні  опоненти:
Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології
та  державного  управління  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича;  Агафонова  Ганна  Сергіївна,  кандидат  політичних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  політології  та  міжнародних  відносин  Східноукраїнського  національного
університету імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк). 

Лешанич Мирослав Михайлович,  викладач кафедри міжнародної  політики ДВНЗ
«Ужгородський  національний  університет».  Назва  дисертації:  «Особливості  процесу
інституціалізації  політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного
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транзиту».  Шифр  та  назва  спеціальності –  23.00.02  –  політичні  інститути  та  процеси.
Спецрада Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м.
Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)239-44-62).  Науковий керівник:  Палінчак Микола
Михайлович, доктор  політичних  наук,  професор,  декан  факультету  міжнародних
економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти:
Примуш  Микола  Васильович,  доктор  політичних  наук,  професор,  професор  кафедри
політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя
Стуса  (м.  Вінниця);  Лебедюк  Віталій  Миколайович,  кандидат  наук  з  державного
управління, доцент, декан факультету політико-інформаційного менеджменту Національного
університету «Острозька академія».

Шишеменко Ігор Миколайович,  начальник відділу технічної охорони Управління
поліції  охорони в  Одеській  області.  Назва  дисертації:  «Політична  експертиза  як  інститут
демократії в сучасній Україні». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути
та процеси. Спецрада Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний  університет  імені  К. Д. Ушинського»  МОН  України  (65020,  м. Одеса,
вул. Старопортофранківська,  26;  тел.  (048) 723-40-98).  Науковий  керівник: Наумкіна
Світлана Михайлівна,  доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних
наук  і  права  Державного  закладу  «Південноукраїнський  національний  педагогічний
університет  імені  К. Д. Ушинського».  Офіційний  опоненти:  Сіленко  Алла  Олексіївна,
доктор  політичних  наук,  професор,  помічник  ректора  по  роботі  зі  студентами Одеського
державного екологічного університету; Крук Наталія Володимирівна, кандидат політичних
наук, доцент, старший викладач кафедри політології,  соціології  та соціальних комунікацій
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Швець Валерій Андрійович,  радник патронатної служби, Національне агентство з
питань запобігання корупції. Назва дисертації: «Механізми реалізації державної екологічної
політики  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.02  –  механізми  державного
управління.  Спецрада  К 14.052.03  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»
(10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник:  Дацій
Олександр  Іванович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів,
банківської  та  страхової  справи  ПрАТ  «ВНЗ  «Міжрегіональна  Академія  управління
персоналом».  Офіційні  опоненти:  Жовнірчик  Ярослав  Федорович,  доктор  наук  з
державного  управління,  професор,  начальник  відділу  документообігу,  професор  кафедри
публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету;  Шпак
Юрій  Валерійович,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  професор  кафедри
економічної  безпеки,  публічного  управління  та  адміністрування  Державного університету
«Житомирська політехніка».

Войтенко  Володимир  Валентинович,  головний  спеціаліст  відділу  фінансового
забезпечення  бухгалтерської  служби,  Конституційний  Суд  України.  Назва  дисертації:
«Удосконалення механізму фінансового контролю в системі державного управління». Шифр
та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 14.052.03
Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська,
103;  тел.  (0412)  24-14-22).  Науковий  керівник:  
Залізнюк  Вікторія  Петрівна, доктор  наук  з  державного  управління,  професор  кафедри
фінансів, банківської та страхової справи ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
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персоналом». Офіційні опоненти:  Васільєва Леся Миколаївна,  доктор наук з державного
управління,  професор,  професор кафедри обліку,  оподаткування та управління фінансово-
економічною  безпекою  Дніпровського  державного  аграрно-економічного  університету;
Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри
економічної  теорії,  інтелектуальної  власності  та  публічного  управління  Житомирського
національного агроекологічного університету.

Желай  Олексій  Вікторович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Удосконалення механізмів реалізації державної податкової політики в Україні». Шифр та
назва  спеціальності  –  25.00.02 – механізми державного управління.  Спецрада  К 14.052.03
Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська,
103;  тел.  (0412)  24-14-22).  Науковий  керівник:  Дацій Олександр  Іванович, доктор
економічних наук,  професор,  завідувач кафедри фінансів,  банківської  та страхової  справи
ПрАТ  «ВНЗ  «Міжрегіональна  академія  управління  персоналом».  Офіційні  опоненти:
Левченко Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, професор
кафедри  підприємництва,  торгівлі  та  біржової  діяльності  Національного  університету
«Запорізька  політехніка»;  Гриджук  Ірина  Анатоліївна,  кандидат  наук  з  державного
управління,  доцент,  доцент  кафедри  маркетингу  та  управління  бізнесом  Національного
університету «Києво-Могилянська Академія».

Миколаєць Олександр Олександрович,  заступник голови Громадської  організації
«За  майбутнє  України».  Назва дисертації:  «Розвиток механізмів  формування та  реалізації
державної  соціальної  політики  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.02  –
механізми  державного  управління.  Спецрада  К 14.052.03  Державного  університету
«Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22).
Науковий керівник:  Залізнюк Вікторія Петрівна, доктор  наук з  державного управління,
професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи  ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Дацій Надія Василівна, доктор наук
з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії,  інтелектуальної
власності  та  публічного  управління  Житомирського  національного  агроекологічного
університету;  Жукова Ірина Віталіївна,  кандидат наук з державного управління, доцент,
заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  Навчально-наукового  інституту
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Ніколенко  Ігор Олегович,  директор  комерційний,  ТОВ «Нафтогаз  Тепло».  Назва
дисертації: «Розвиток державного регулювання сфери надання житлово-комунальних послуг
в Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  –  25.00.02 – механізми державного управління.
Спецрада  К 14.052.03  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»  (10005,  м.
Житомир,  вул. Чуднівська,  103;  тел.  (0412)  24-14-22).  Науковий  керівник:  
Залізнюк  Вікторія  Петрівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор  кафедри
фінансів, банківської та страхової справи ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління
персоналом».  Офіційні  опоненти:  Орлова Наталія  Сергіївна,  доктор  наук  з  державного
управління, професор, сертифікований тренер Закладу післядипломної освіти «Регіональний
центр підвищення кваліфікації Київської області»; Жук Вікторія Петрівна, кандидат наук з
державного  управління,  доцент  кафедри  індустрії  гостинності  та  сталого  розвитку
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
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Лук'янчук  Петро  Хомич,  директор  Державного  архіву  Одеської  області.  Назва
дисертації: «Вдосконалення механізмів профспілкового контролю та захисту прав у системі
публічного управління».  Шифр та назва спеціальності  – 25.00.02 – механізми державного
управління.  Спецрада  К 26.142.06  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна
Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2), тел. (044) 490-95-
00. Науковий керівник: Яровой Тихон Сергійович, кандидат наук з державного управління,
доцент, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління
персоналом.  Офіційні  опоненти:  Кіслов  Денис  Васильович,  доктор  наук  з  державного
управління,  доцент,  завідувач  кафедри  міжнародного  права,  міжнародних  відносин  та
соціально-гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«УКРАЇНА»;  Кандагура  Катерина  Сергіївна,  кандидат  наук  з  державного  управління,
доцент  кафедри  менеджменту  Київського  національного  торговельно-економічного
університету.

Сивий  Руслан  Петрович,  керівник   Рівненського  Регіонального  офісу  Програми
ULEAD з Європою. Назва дисертації: «Механізми трансформації  державної служби України
в  умовах  європейської  інтеграції».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.02  –  механізми
державного  управління.  Спецрада  К 26.142.06  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська,  2,
тел.  (044)  490-95-00).  Науковий  консультант: Романенко  Євген  Олександрович,  доктор
наук  з  державного  управління,  професор,  проректор  із  наукової  роботи  Міжрегіональної
Академії управління персоналом, заслужений юрист України. Офіційні опоненти:  Сиченко
Віктор  Володимирович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  ректор
Комунального  закладу  вищої  освіти  «Дніпровська  академія  неперервної  освіти»
Дніпропетровської  обласної  ради;  Тихончук Леся Хотіївна,  кандидат  наук з  державного
управління, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету
водного господарства та природокористування.

Кришень Олена Вікторівна, директор департаменту соціального захисту населення
Дніпропетровської  облдержадміністрації.  Назва  дисертації:  «Теоретико-методологічні
аспекти регіональної соціальної політики в період сучасних трансформацій». Шифр та назва
спеціальності –  25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 08.866.01 у
Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії
державного  управління  при  Президентові  України  (49000,  м.Дніпро,  вул.Гоголя,  29,  тел.
(056)744-75-14).  Науковий  керівник: Бородін  Євген  Іванович,  доктор  історичних  наук,
професор,  перший  заступник  директора  Дніпропетровського  регіонального  інституту
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.  Офіційні  опоненти:  Бульба Володимир Григорович,  доктор  наук  з  державного
управління,  професор,  декан  факультету  публічного  управління  та  адміністрування
Харківського  регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України;  Брус  Тетяна  Миколаївна, кандидат
наук  з  державного  управління,  доцент,  учений  секретар  Університету  митної  справи  та
фінансів, м.Дніпро.
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Левченко Наталія Петрівна,  директор науково-технічної бібліотеки, Національний
університет  харчових  технологій.  Назва  дисертації:  «Відкриті  електронні  ресурси  у
діяльності  бібліотек  закладів  вищої  освіти:  специфіка  формування,  управління,  доступ».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  27.00.03  –  книгознавство,  бібліотекознавство,
бібліографознавство.  Спецрада  Д 26.165.01  Національної  бібліотеки  України  імені  В.  І.
Вернадського  (03039,  м. Київ,  просп.  Голосіївський,  3;  тел.  (044)  525-81-04).  Науковий
керівник:  Попик  Володимир  Іванович,  доктор  історичних  наук,  професор,  директор
Інституту  біографічних  досліджень  Національної  бібліотеки  України  імені
В. І. Вернадського.  Офіційні  опоненти:  Давидова  Ірина  Олександрівна, доктор  наук  із
соціальних  комунікацій,  професор,  завідувач  кафедри  інформаційної,  бібліотечної  та
архівної  справи  Харківської  державної  академії  культури;  Ніколаєнко  Наталія
Миколаївна, кандидат  наук  із  соціальних  комунікацій,  директор  наукової  бібліотеки
Харківського  національного  технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра
Василенка.

Василенко  Ксенія  Микитівна,  шеф-редактор  інтернет-порталу  «LB.UA» у  ТОВ
«Горшенін Консалтинг».  Назва дисертації:  «Інтернет-видання України як засіб  соціальної
комунікації».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  27.00.01  –  теорія  та  історія  соціальних
комунікацій.  Спецрада  Д  26.852.15  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка  МОН  України  (04119,  м. Київ,  вул. Юрія  Іллєнка,  36/1;  т. (044) 481-45-10).
Науковий  керівник:  Чекмишев  Олександр  Вікторович,  доктор  наук  із  соціальних
комунікацій,  доцент,  професор  кафедри  соціальних  комунікацій  Інституту  журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Фінклер
Юрій  Едуардович,  доктор  філологічних  наук,  кандидат  соціологічних  наук,  професор,
професор кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені  Петра
Могили;  Синоруб  Галина  Петрівна,  кандидат  наук  із  соціальних  комунікацій,  доцент,
доцент  кафедри  журналістики  Тернопільського  національного  університету  імені
Володимира Гнатюка.
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	Пахаренко Анастасія Валентинівна, викладач кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Дитина як авторитарна дискурсивна особистість (на матеріалі сучасної англійської мови)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий керівник: Солощук Людмила Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету; Козлова Вікторія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
	Буланова Юлія Миколаївна, прокурор прокуратури Запорізької області з міжнародно-правових доручень. Назва дисертації: «Етичні кодекси як джерело службового права». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Видавничого дому «Гельветика»; Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
	Нестеренко Олександр Володимирович, командувач військ Оперативного командування «Схід» Збройних Сил України. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади забезпечення національної безпеки і оборони Збройними Силами України». 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, МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 7398-181). Науковий керівник: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Сокуренко Валерій Васильович, доктор юридичних наук, професор, начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області; Мельник Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, начальник Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
	Кузьмінська Ольга Борисівна, лікар-гастроентеролог гастроентерологічного відділення ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги». Назва дисертації – «Клінічні та патогенетичні особливості коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту та ішемічної хвороби серця, оптимізація лікування». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 58.601.02 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. Офіційні опоненти: Андрейчин Сергій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
	Хомин Олена Ярославівна, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Назва дисертації «Клініко-лабораторні та імунологічні особливості гострих менінгітів у дітей». Шифр та назва спеціальності – 14.01.13 – інфекційні хвороби. Спецрада Д 58.601.02 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Надрага Олександр Богданович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Копча Василь Степанович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Незгода Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

