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Смоляков Олександр Васильович, доцент кафедри фізики твердого тіла, 

Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Формування аморфно-

кристалічного та квазікристалічного станів у металевих сплавах при лазерних нагрівах». 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада Д 08.051.02 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України (49010, 

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01). Науковий консультант: Гіржон Василь 

Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики 

твердого тіла Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Лисенко 

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

фізики конденсованого стану Дніпровського державного технічного університету; Малихін 

Сергій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Рудь Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач відділу будови та властивостей твердих розчинів Інституту 

металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.  

 

 

Барболіна Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри математичного аналізу та 

інформатики, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. 

Назва дисертації: «Теорія і методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях: детерміновані 

та стохастичні задачі». Шифр та назва спеціальності – 01.05.01 – теоретичні основи 

інформатики та кібернетики. Спецрада Д 26.194.02 Інституту кібернетики 

імені В. М. Глушкова Національної академії наук України (03187, Київ-187, проспект 

Академіка Глушкова, 40; тел. (044)526-20-08). Науковий консультант: Ємець Олег 

Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

математичного моделювання та соціальної інформатики Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Офіційні опоненти: Донець 

Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова 

Національної академії наук України; Заславський Володимир Анатолійович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри математичної інформатики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Новожилова Марина Володимирівна, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та 

інформаційних технологій Харківського національного університету міського  господарства 

імені О. М. Бекетова. 

 

 

 

Путренко Віктор Валентинович, завідувач лабораторії ННК «Світовий центр даних з 

геоінформатики та сталого розвитку», Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Методологія 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА НАУК 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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інтелектуального аналізу геопросторових даних для задач сталого розвитку». Шифр та назва 

спеціальності – 01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень. Спецрада 

Д 26.002.03 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). 

Науковий консультант: Згуровський Михайло Захарович, доктор технічних наук,  

професор, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Хіміч  Олександр Миколайович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; Карпінський Юрій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, директор державного підприємства 

«Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»; Циганок Віталій Володимирович, 

доктор технічних наук,  завідувач лабораторії систем підтримки прийняття рішень Інституту 

проблем реєстрації інформації НАН України. 

 

 

Алієв Ельчин Бахтияр огли, завідувач відділу техніко-технологічного забезпечення 

насінництва, Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. Назва 

дисертації: «Механіко-технологічні основи процесу прецизійної сепарації насіннєвого 

матеріалу соняшнику». Шифр та назва спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. Спецрада Д 64.832.04 Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057)700-38-88). Науковий консультант: 

Шевченко Ігор Аркадійович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

олійних культур Національної академії аграрних наук України. Офіційні опоненти: 

Завгородній Олексій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої 

математики Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка; Котов Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри агроінженерії і системотехніки Подільського державного аграрно-технічного 

університету; Дідух Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри аграрної інженерії Луцького національного технічного університету. 

 

 

Ачкасов  Ігор  Анатолійович, доцент кафедри управління проектами Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Назва дисертації  –«Конвергентне 

збалансоване управління портфелями проектів зниження технологічних втрат в електричних 

мережах в умовах турбулентності ринку ». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 –

 Управління проектами та програмами. Спецрада – Д 26.056.01 Київського національного 

університету будівництва і архітектури. (03037, м. Київ-37, просп. Повітрофлотський, 31, (044) 

241-55-07). Науковий консультант: Бушуєв Сергій Дмитрович  доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри управління проектами  Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Чернов Сергій Костянтинович доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Воркут Тетяна Анатоліївна 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного права та логістики  

Національного транспортного університету; Дорош Марія Сергіївна  доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри  інформаційних технологій і програмної інженерії  Чернігівського 

національного технологічного університету. 
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Рижова Ольга Петрівна, проректор з науково-педагогічної роботи Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». 

Назва дисертації: «Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей». 

Шифр та назва спеціальності – 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. 

Спецрада Д 64.050.03 Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

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

Голеус Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної 

технології кераміки, скла та будівельних матеріалів Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». Офіційний опоненти: Брагіна 

Людмила Лазарівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Луцюк Ірина Володимирівна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри хімічної технології силікатів Національного університету «Львівська 

політехніка»; Пащенко Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу технології формування структурованих інструментальних композитів Інституту 

надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України. 

 

 

 

Назаренко Микола Миколайович, доцент кафедри селекції і насінництва, 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Назва дисертації: «Еколого-

генетичні основи рекурентного мутагенезу пшениці озимої». Шифр та назва спеціальності – 

03.00.16 – екологія. Спецрада Д 08.804.02 Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий 

консультант: Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідуючий 

кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Патика Микола Володимирович, доктор 

сільськогосподарських наук, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Писаренко Павло 

Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології, 

збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної 

академії; Москалець Валентин Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, головний 

науковий співробітник  селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН 

України. 

 

 

 

Гречко Алла Володимирівна, доцент кафедри економіки і підприємництва, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Фіскальні стимули сталого розвитку регіональних 

господарських систем в умовах інституціональних змін». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 79.051.01 

Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і науки 

України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий консультант: 

Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, професор, ректор ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Офіційні 

опоненти: Гонта Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

туризму Чернігівського національного технологічного університету, Захарченко 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000843
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Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів 

Черкаського державного технологічного університету; Ковальська Любов Леонідівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Луцького національного технічного університету.  

 

 

Дмитренко Алла Василівна, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та 

оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». Назва дисертації: «Фінансовий контролінг спільної діяльності у сфері бізнесу: 

теорія, методологія, практика реалізації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного 

університету (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий 

консультант: Гоголь Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного 

технологічного університету. Офіційні опоненти: Карцева Вікторія Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Поліщук Євгенія 

Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри корпоративних фінансів 

і контролінгу ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана”; Ткаченко Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Комарницька Ганна Омелянівна, доцент кафедри економіки та менеджменту 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-

інноваційної діяльності». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 35.052.03 Національного університету «Львівська 

політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий 

консультант: Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Шилепницький Павло Іванович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича; Мельник Алла Федорівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління 

Тернопільського національного економічного університету; Мельник Мар’яна Іванівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу просторового розвитку ДУ «Інститут 

регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». 

 

 

Міночкіна Ольга Миколаївна, доцент кафедри фінансів і банківської справи, 

старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку 

підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України. Назва дисертації: 

«Трансформація інституту власності як основа реформування соціально-економічної 

системи». Спецрада Д 26.006.01 ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1; тел. (044)3716177). 

Науковий консультант: Ніколенко Сергій Степанович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки і підприємництва ВНЗ «Київський інститут бізнесу і 

технологій». Офіційні опоненти: Білорус Олег Григорович, доктор економічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут 
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економіки та прогнозування НАН України»; Москаленко Олександра Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Осецький Валерій 

Леонідович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

 

 

Усик Віра Іванівна, доцент кафедри національної економіки та публічного 

управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Назва дисертації: «Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної 

освіти».  Шифр та назва спеціальності –  08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 26.001.06 ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, пр.. Перемоги 54/1; тел. (044)371-61-77). 

Науковий консультант: Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: 

Затонацька Тетяна Георгіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Длугопольський Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки та економічної теорії Тернопільського національного 

економічного університету; Харазішвілі Юрій Михайлович, доктор економічних наук, 

с.н.с., головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку 

підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ). 

 

 

Шеремет Олег Олексійович, директор Навчально-наукового інституту економіки і 

управління Національного університету харчових технологій. Назва дисертації: 

«Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і 

методологія». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 –  економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-93). Науковий 

консультант: Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник 

директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Офіційні 

опоненти: Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету; Маркіна 

Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України, завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; 

Масленніков Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

 

 

 

Колінько Марина Вадимівна, доцент кафедри філософії Історико-філософського 

факультету, Київський університет імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Топологія 

міжкультурної комунікації». Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія 

та філософія історії. Спецрада Д 26.133.07 Київського університету імені Бориса Грінченка 

(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. (044) 272-19-02). Науковий 

консультант: Додонов Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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опоненти: Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Голубович Інна Володимирівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; 

Поліщук Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, декан факультету 

мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 

 

 

Карпенко Микола Іванович, начальник науково-дослідної лабораторії правового 

забезпечення військ (сил) кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення 

військової служби за Кримінальним кодексом України». Шифр та назва спеціальності – 

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

Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України (08205, Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий консультант: Матвійчук 

Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної 

власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». Офіційні 

опоненти: Кузнецов Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту Управління 

державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Мисливий Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Хряпінський Петро Васильович, доктор юридичних 

наук, професор,  професор кафедри публічного права Інституту гуманітарних та соціальних 

наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 

 

Щупаківський Роман Володимирович, старший науковий співробітник відділу 

науково-правових експертиз та законопроектних робіт Науково-дослідного інституту 

публічного права. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання у сфері 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-

80). Науковий консультант: Лошицький Михайло Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, директор Науково-дослідного інституту публічного права. Офіційні опоненти: 

Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; Коваленко Наталія Володимирівна, доктор 

юридичних наук, доцент, суддя Верховного Суду; Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та аспірантури Національної 

академії внутрішніх справ. 

 

 

 

 

Мельніков Андрій Вікторович, начальник кафедри фізичної підготовки та особистої 

безпеки. Назва дисертації «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-

прикордонників до фізичного виховання особового складу». Шифр та назва спеціальності –

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ 
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13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.705.03 Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна 

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

93). Науковий консультант: Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного 

виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Офіційні опоненти: 

Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Національного 

університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»; Павлюк Євген 

Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики 

фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету; Романчук 

Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач 

кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної 

академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

 

 

 

 

 

Дружина Олександр Миколайович, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної 

терапії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Назва 

дисертації: «Анестезіологічне забезпечення операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів 

похилого і старечого віку». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та 

інтенсивна терапія. Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)205-49-82). 

Офіційні опоненти: Лісецький Віталій Адамович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри анестезіології та реаніматології Української військово-медичної академії; 

Лісний Іван Іванович, доктор медичних наук, завідувач науково-дослідного відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку; Жовнір Володимир 

Аполлінарійович, доктор медичних наук, головний лікар ДУ «Центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії МОЗ України». 

 

 

Маркович Ірина Григорівна, старший науковий співробітник Науково-

координаційного управління Національної академії медичних наук України. Назва 

дисертації: «Інтегральне оцінювання рушійних сил епідемічного процесу та удосконалення 

системи його контролю». Шифр та назва спеціальності – 14.02.02 – епідеміологія. Спецрада 

Д 26.614.01 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 

НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5; 044-275-37-11). Науковий консультант: 

Задорожна Вікторія Іванівна, член-кореспондент Національної академії медичних наук 

України, професор, доктор медичних наук, директор ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». Офіційні опоненти: 

Колеснікова Ірина Павлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

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

Чумаченко Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

епідеміології Харківського національного медичного університету МОЗ України; 

Савицький Валерій Леонідович, доктор медичних наук, професор, полковник медичної 

служби, начальник Української військово-медичної академії МО України.  

 

Цибульська Таміла Євгенівна, доцент кафедри офтальмології Запорізького 

державного медичного університету. Назва дисертації – «Функціональні, біометричні та 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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біомеханічні зміни параметрів ока при міопії у дітей: особливості лікування та оптичної 

корекції». Шифр та назва спеціальності – 14.01.18 – офтальмологія. Спецрада – Д 26.613.05 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, 

вул. Дорогожицька 9, тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий консультант – Завгородня 

Наталія Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології 

Запорізького державного медичного університету. Офіційні опоненти: Шаргородська Ірина 

Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Національної 

медичної академії післядипломної освіти  імені П. Л. Шупика; Ульянова Надія 

Анатоліївна, доктор медичних наук, професор,   професор кафедри офтальмології Одеського 

національного медичного університету, завідувач офтальмологічного відділення №3 

Офтальмологічного медичного центру; Бойчук Ірина  Михайлівна, доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник  лабораторії  розладів бінокулярного зору ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України».  

 

Полюлях Оксана Анатоліївна, завідувач 1-го акушерського відділення Комунальної 

установи «Пологовий будинок № 5», м. Одеса. Назва дисертації: «Репродуктивне здоров’я 

жінок із поєднаною патологією матки та молочних залоз». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; 

тел. (044)205-49-82). Офіційні опоненти: Вовк Іраїда Борисівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; Лещева Тетяна 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри акушерства, 

гінекології і педіатрії ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної 

медицини»; Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри «Сестринська справа» Комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

 

 

 

Варивончик Анастасія Віталіївна, доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: 

«Художні промисли України: ґенеза, історична еволюція, сучасний стан та тенденції». Шифр 

та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада Д 26.807.02 

Київського національного університету культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Євгена 

Коновальця, 36; тел. (044)528-04-41). Науковий керівник: Безклубенко Сергій Данилович, 

доктор філософських наук, професор, професор Київського національного університету 

культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Кротова Тетяна Федорівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри художнього моделювання костюма 

Київського національного університету технології та дизайну; Курочкін Олександр 

Володимирович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри мистецтв 

Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»; Одрехівський 

Роман Васильович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну 

Національного лісотехнічного університету України. 

 

 

Лагода Оксана Миколаївна, професор кафедри дизайну тканин і одягу, Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв. Назва дисертації: «Репрезентативні практики дизайну 

костюма в контексті еволюції художньо-проектної культури». Шифр та назва спеціальності  

– 17.00.07 – дизайн. Спецрада Д 26.102.07 Київського національного університету технологій 

МИСТЕЦТВО 
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та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 

280-05-12). Науковий консультант: Даниленко Віктор Якович, доктор мистецтвознавства, 

професор, ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Офіційні опоненти: 

Стельмащук Галина Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

теорії та історії мистецтв Львівської національної академії мистецтв; Кара-Васильєва 

Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т. Рильського; Алфьорова Зоя Іванівна, доктор мистецтвознавства, 

професор, декан факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури. 

 

 

 

 

Науменко Артем Олександрович, доцент кафедри технології матеріалів, 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка. Назва дисертації: “Механізми державного управління агропромисловим 

комплексом України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02  механізми державного 

управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України 

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

Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, 

начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного 

захисту України. Офіційні опоненти: Приходько Ігор Павлович, доктор наук державного 

управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-

економічною безпекою Дніпровського аграрно-економічного університету; Ульянченко 

Юрій Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України; 

Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили.  

 

 

Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, начальник наукового відділу проблем 

державної безпеки навчально-науково-виробничого центру, Національний університет 

цивільного захисту України. Назва дисертації: “Інституціональна система державного 

управління соціальною безпекою регіонів України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 

25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського 

порядку. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України 

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

консультант: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, 

професор,  начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Латинін Микола Анатолійович, доктор 

наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики та 

менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України; Радченко Олександр 

Віталійович, доктор наук з державного управління, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького; Ортіна Ганна Володимирівна,  доктор наук 

з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління, адміністрування 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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та права Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного.  

 

 

Квеліашвілі Ірина Миколаївна, доцент кафедри публічного управління та митного 

адміністрування, Університет митної справи та фінансів. Назва дисертації: «Реформування 

державного управління митною справою України в умовах європейської інтеграції». 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 консультант: Липовська Наталія 

Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. Офіційні опоненти: Лахижа Микола Іванович, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Руденко 

Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного 

технологічного університету; Драгомирецька Наталія Михайлівна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних 

наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

 

 

Шестаковська Тетяна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного 

технологічного університету Міністерства освіти і науки України. Назва дисертації: 

«Формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору 

України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада Д 26.142.04 Міжрегіональної Академії управління персоналом (03039, м. Київ, 

вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00)). Науковий консультант: Радченко Олександр 

Віталійович, доктор наук з державного управління, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідного відділу Національної академії державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Майстро Сергій 

Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту 

України, Валюх Андрій Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 

Національного університету водного господарства та природокористування, Кіслов Денис 

Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри міжнародного 

права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Відкритого 

міжнародного університету "Україна".  

 

 

Георгієвська Вікторія Володимирівна, доцент кафедри журналістики та нових 

медіа, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Назва 

дисертації: «Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець ХІХ – 

початок ХХІ ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти». Шифр та 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
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назва спеціальності – 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Спецрада Д 26.001.34 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (04119, 

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1; т. (044) 481-45-10). Науковий консультант: Сидоренко 

Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії 

журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Бідзіля Юрій Михайлович, доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного 

університету; Богуславський Олег Вікторович, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, директор Інституту журналістики і масової комунікацій Класичного приватного 

університету; Колісник Юрій Вікторович, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

доцент кафедри журналістики Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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