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Дзюба Марина Володимирівна, асистент кафедри математики та моделювання, 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаська державна машинобудівна академія» 

(м. Краматорськ). Назва дисертації: «Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі». 

Шифр та назва спеціальності – 01.01.02 – диференціальні рівняння. Спецрада К 64.051.11 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразiна (61022, м. Харків, майдан 

Свободи, 4; тел. (057) 707-52-40). Науковий керівник: Чуйко Сергій Михайлович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 

(м. Слов’янськ). Офіційні опоненти: Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, декан факультету математики та інформатики Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича;  Щербак Володимир Федорович, 

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

прикладної математики і механіки НАН України (м. Слов’янськ). 

 

 

Чуйков Артем Сергійович, викладач Київського коледжу комп’ютерних технологій 

та економіки Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Фрактальний 

аналіз функцій зі складною локальною будовою, визначених у термінах ланцюгових дробів». 

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. Офіційні опоненти: Дмитришин Роман 

Іванович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри математичного і 

функціонального аналізу Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника; Пагіря Михайло Михайлович, доктор фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій 

Мукачівського державного університету. 

 

Здоревський Олексій Олександрович, провідний інженер відділу нелінійних 

процесів у конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики  ім. М. М. Боголюбова 

НАН України. Тема дисертації: «Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з 

центрами впізнавання макромолекули ДНК».  Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – 

теоретична фізика. Спецрада  Д 26.191.01 Інституту теоретичної фізики ім. 

М. М. Боголюбова НАН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 14 б; т. +380 (44) 521-

34-23). Науковий керівник: Волков Сергій Наумович, доктор фізико - математичних наук, 

головний науковий співробітник лабораторії біофізики макромолекул відділу теорії 

нелінійних процесів у конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики ім. 

М. М. Боголюбова НАН України. Офіційні опоненти: Чалий Олександр Васильович, 

доктор фізико - математичних наук, завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та 

інформатики Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця; Шестопалова 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

КАНДИДАТА НАУК 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
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Ганна Вікторівна, доктор фізико - математичних наук, завідувач відділу біологічної фізики 

Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України. 

 

 

Полоцький Денис Юрійович, молодший науковий співробітник відділу 

надпровідникової електроніки Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. 

Назва дисертації: «Електронні, магнітні й оптичні властивості та мікроструктура гібридних 

гетеросистем TiN/Fe/C і AlN». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

Спецрада Д 26.168.02 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. 

Київ, бульвар Академіка Вернадського, 36; тел. (044) 4241005). Науковий керівник: Короташ 

Ігор Васильович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 

відділу надпровідникової електроніки Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН 

України. Офіційні опоненти: Таренков Володимир Юрійович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник відділу високих тисків та 

перспективних технологій Донецького фізико-технічного інституту ім. O. O. Галкіна НАН 

України; Гуменюк-Сичевська Жанна Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник відділу фізики і технології низьковимірних систем Інституту 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 

 

 

 

Семиног Віта Валентинівна, молодший науковий співробітник відділу полімерних 

композитів, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. Назва дисертації: 

«Структура та фізико-хімічні властивості полімерних композитів на основі модифікованих 

поліолефінів та функціоналізованих рідких каучуків». Шифр та назва спеціальності – 

02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Спецрада Д 26.179.01 Інституту хімії 

високомолекулярних сполук НАН України (02160, м. Київ, Харківське шосе, 48; 

тел.(044)559-13-94). Науковий керівник: Мишак Володимир Дмитрович, кандидат хімічних 

наук,  заступник директора з наукової роботи Інституту хімії високомолекулярних сполук 

НАН України. Офіційні опоненти: Пуд Олександр Аркадійович, доктор хімічних наук, 

професор, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та 

нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України; Гранчак Василь Михайлович, доктор хімічних 

наук, провідний науковий співробітник відділу фотохімії Інституту фізичної хімії імені Л.В. 

Писаржевського НАН України. 

 

 

 

Баскова Олександра Олександрівна, провідний інженер Інституту гідромеханіки 

НАН України. Назва дисертації: «Управління вихровим тепломасообміном в елементах 

енергетичного обладнання». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – технічна теплофізика 

та промислова теплоенергетика. Спецрада Д 26.002.09 Національного технічного 

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

Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Воропаєв Геннадій 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора 

Інституту гідромеханіки НАН України. Офіційні опоненти: Давиденко Борис Вікторович − 

доктор технічних наук,  головний науковий співробітник відділу теплофізичних основ 

енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України; Згурський 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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Володимир Олександрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

відділу високотемпературного тепломасообміну Інституту газу НАН України. 

 

 

Сачанова Юлія Іванівна, молодший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії факультету радіаційного, хімічного біологічного захисту та екологічної безпеки 

Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Назва дисертації: «Електрохімічне формування покривів сплавами і 

композитами Fe–Co–Mo(Mox)». Шифр та назва спеціальності – 05.17.03 – технічна 

електрохімія. Спецрада Д 64.050.03 Національного технічного університету «Харківський 

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

керівник: Сахненко Микола Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Офіційні опоненти: Кунтий Орест Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету 

«Львівська політехніка»; Поліщук Юлія Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». 

 

Шепіда Мар’яна Володимирівна, аспірант кафедри хімії і технології неорганічних 

речовин Національного університету “Львівська політехніка”. Назва дисертації: “Осадження 

наноструктурованих металів (Ag, Au, Pd) на кремній електролізом і гальванічним 

заміщенням з розчинів DMSO та DMF”. Шифр та назва спеціальності – 05.17.03 – технічна 

електрохімія. Спецрада Д 64.050.03 Національного технічного університету “Харківський 

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

керівник: Кунтий Орест Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

хімії і технології неорганічних речовин Національного університету “Львівська політехніка”. 

Офіційні опоненти: Ведь Марина Віталіївна, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”; Косогін Олексій Володимирович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри технології електрохімічних виробництв 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського”.  

 

 

Огір Олена Олександрівна, аспірантка, Інститут проблем моделювання в енергетиці 

ім. Г.Є. Пухова НАН України. Назва дисертації: «Метод підвищення якості реконструкції 

діагностичних зображень на основі інтегральних перетворень». Шифр та назва спеціальності 

– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.185.01 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, 

вул. Генерала Наумова, 15, тел. (044) 424-10-63). Науковий керівник: Мохор Володимир 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Офіційні опоненти: Зварич 

Валерій Миколайович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України; Іванюк Віталій 

Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
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Коробов Артем Геннадійович, асистент кафедри комп’ютерних наук, Сумський 

державний університет. Назва дисертації «Моделі і методи інформаційної технологій 

автономного відеомоніторингу місцевості безпілотним літальним апаратом». 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, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057)788-40-09). Науковий керівник: Москаленко 

В’ячеслав Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних 

наук Сумського державного університету. Офіційні опоненти: Тимочко Олександр 

Іванович доктор технічних наук, професор, професор кафедри повітряної навігації та 

бойового управління авіацією Харківського національного університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба; Томашевський Валентин Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського».  

 

 

 

Биченко Володимир Борисович, заступник директора Державного підприємства 

«Смілянське лісове господарство» Черкаського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. Назва дисертації: «Розмірно-якісна структура дубових 

деревостанів Придніпровського правобережного Лісостепу України та вдосконалення її 

оцінки». Шифр та назва спеціальності: 06.03.02 - лісовпорядкування та лісова таксація. 

Спецрада Д 26.004.09 Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: 

Лакида Петро Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Миклуш 

Степан Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Державного вищого 

навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»; Любчич Микола 

Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, начальник відділу лісового 

господарства, лісовідновлення, лісорозведення та використання лісових ресурсів 

Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства. 

 

 

 

       Власюк Сергій Олегович, менеджер з реалізації непродовольчих товарів ТзОВ 

«Мобіжук». Назва дисертації: «Українська революція 1917-1921 рр. в державній політиці 

пам’яті сучасної України». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спецрада Д 48.125.02 Національного університету «Острозька академія» (35800, Рівненська 

обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (097)238-41-50). Науковий керівник: Яремчук 

Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії ім. проф. 

М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: 

Лисенко Олександр Євгенович,  доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 

історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України; 

Зашкільняк Леонід Опанасович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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Панов Володимир Олексійович, генеральний директор ТОВ «СТС». Назва дисертації: 

«Соціально-економічний розвиток Закарпаття в 90-ті роки ХХ ст.». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 48.125.02 Національного університету 

«Острозька академія» (35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (097)238-

41-50). Науковий керівник: Палінчак Микола Михайлович,  доктор політичних наук, 

професор, декан факультету міжнародних відносин Ужгородського національного 

університету. Офіційні опоненти: Падалка Сергій Семенович,  доктор історичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики  Інституту 

історії України НАН України; Пасіцька Оксана Ігорівна, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. 

Крип’якевича НАН України. 

 

 

 

 

Ярмолович Дарія Юріївна, старший лаборант кафедри адміністративного 

менеджменту та проблем ринку Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій 

Одеського національного політехнічного університету МОН України. Назва дисертації: 

«Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування 

морських суден». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 Одеський 

національний політехнічний університет МОН України (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; 

тел. (048)705-84-31). Науковий керівник: Липинська Олена Андріївна, доктор економічних 

наук, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського 

національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: Боняр Світлана 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету управління і технологій 

Державного університету інфраструктури та технологій; Кібік Ольга Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки Національного 

університету «Одеська юридична академія». 

 

 

Богданович Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри агрологістики та 

управління ланцюгами постачань, Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Формування та 

вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 14.083.02 Житомирського національного агроекологічного 

університету (10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7; тел. (0412) 37-49-31). Науковий 

керівник: Шиян Дмитро Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Яворська Тетяна Іванівна, доктор 

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

діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного; Трегуб Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва. 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Дун Сіньїн, науковий стажер Інституту магістратури, аспірантури та докторантури, 

Вінницький національний технічний університет. Назва дисертації: «Фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку малого бізнесу». Шифр та назва спеціальності - 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством. Спецрада Д 47.104.03 Національного 

університету водного господарства та природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 

11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник: Зянько Віталій Володимирович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту 

Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. 

Офіційні опоненти: Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних наук, професор,  

завідувач сектором промислової політики та інноваційного розвитку Науково-дослідного 

центру індустріальних проблем розвитку НАН України; Ковшун Наталія Едуардівна, 

доктор економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та 

менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Мацапура Олена Василівна, асистент кафедри економіки будівництва, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Регулювання 

публічних закупівель при виконанні інвестиційних програм». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада К 26.056.10 

Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський 

пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Сорокіна Леся Вікторівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Онегіна Вікторія 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та 

маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка; Скрипник Андрій Леонідович, кандидат економічних наук, доцент, 

в.о. директора ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та виробів». 

 

 

Мацьків Володимир Володимирович, асистент кафедри фінансів, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: 

«Фінансове забезпечення розвитку аграрної сфери України». 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 керівник: Левандівський Омелян Тарасович, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Алексеєнко Людмила Михайлівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського 

навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного 

університету; Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

Разживін Віталій Миколайович, начальник відділу міжнародних зв’язків 

Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро). Назва дисертації: «Державне 

регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку національного господарства». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 08.120.01 Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 
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(49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий керівник: 

Петруня Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Університету митної справи та фінансів 

(м. Дніпро). Офіційні опоненти: Юринець Зорина Володимирівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри менеджменту Львівського національного університету 

імені Івана Франка; Флегантова Анна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

 

Ридзель Юрій Миколайович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації, 

Чернігівський національний технологічний університет. Назва дисертації: «Державне 

регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету (14035, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий керівник: Забаштанський Максим 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту бізнесу, природокористування і туризму Чернігівського національного 

технологічного університету. Офіційні опоненти: Денисенко Микола Павлович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму Київського 

національного університету технологій та дизайну; Радчук Таїсія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, заступник головного лікаря з економічних питань КНП «Пологовий 

будинок» Чернігівської міської ради. 

 

 

Толок Поліна Олександрівна, науковий співробітник науково-дослідного відділу 

формування пріоритетних напрямів воєнно-технічної політики науково-дослідного 

управління воєнно-технічної політики Центрального науково-дослідного інституту 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України. Назва дисертації «Фінансова безпека 

підприємств оборонної галузі України у взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища».  

Шифр та назва спеціальності – 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської 

діяльності (економічні науки). Спецрада Д 26.718.01 Національного інституту стратегічних 

досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а, тел. (044) 234-50-07). Науковий керівник: 

Шемаєва Людмила Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

фінансової політики Національного інституту стратегічних досліджень. Офіційні опоненти: 

Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Університету економіки та права «КРОК»; Скляр Надія Михайлівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького інституту 

економіки та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Філатова Любов Сергіївна, асистент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, 

Вінницький національний технічний університет. Назва дисертації: «Регулювання розвитку 

молочної промисловості для забезпечення продовольчої безпеки України». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету (14035, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий керівник: Мороз Олег Васильович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки 

Вінницького національного технічного університету. Офіційні опоненти: Сафонов Юрій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут 
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модернізації змісту освіти»; Роговий Андрій Віталійович, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри туризму Чернігівського національного технологічного 

університету. 

 

 

 

Бадюл Вікторія Вікторівна, асистент кафедри слов'янського мовознавства, 

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського". Назва дисертації: «Функційно-семантичний потенціал фразеологічних 

одиниць в українській прозі початку ХХІ століття: лінгвокультурологічний аспект». Шифр та 

назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 41.051.02 Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 

24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий керівник: Євтушина Тетяна Олександрівна,  

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології і методики 

навчання фахових дисциплін Державного закладу "Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського". Офіційні опоненти: Кондратенко 

Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної 

лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Царьова Ірина 

Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

 

Мельник Юлія Сергіївна, начальник відділу науково-дослідної роботи управління 

стратегічного розвитку Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного 

співробітництва Державної  податкової служби України. Назва дисертації: «Управління 

кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах: 

адміністративно-правові засади». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 27.855.02. Університету 

державної фіскальної служби України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 

31, тел. (04597)-60-994). Науковий керівник: Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних 

наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Шатрава Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської 

діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету 

внутрішніх справ; Литвин Олексій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

начальник відділу з питань надання адміністративних послуг Виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради. 

 

Бойко Валентина Вячеславівна, старший викладач кафедри публічного управління, 

адміністрування і права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». Назва дисертації: «Правове регулювання виконання Державного бюджету 

України за видатками». Шифр і назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 17.127.07 Класичного приватного 

університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-58-63). Науковий 

керівник: Монаєнко Антон Олексійович, доктор юридичних наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Офіційні опоненти: Солдатенко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; Cолопенко Валентина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». 

 

 

Котормус Тарас Ігорович, суддя, Кам’янка-Бузький районний суд, Львівської області. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові гарантії захисту права власності громадян 

України в районах проведення операції Об’єднаних сил». Шифр та назва спеціальності – 

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

26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (03039, м. Київ-39, вул. Фрометівська 2, тел. (044) 490-95-00). Науковий 

керівник: Личенко Ірина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор,  завідувач 

кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні 

опоненти: Стеценко Валентина Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Факультету політології та права 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Стрельченко Оксана 

Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Національної академії внутрішніх справ. 

 

Мілевський Андрій Петрович, заступник прокурора Київської області. Назва 

дисертації: «Адміністративні послуги, що надаються Міністерством юстиції України». Шифр 

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

інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. Київ-39, вул. Фрометівська 2, 

тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Курко Микола Нестерович, доктор юридичних 

наук, професор, ректор ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом». Офіційні опоненти: Журавльов Дмитро Володимирович, доктор 

юридичних наук, професор, перший заступник директора Інституту права та післядипломної 

освіти Міністерства юстиції України; Петрашкіна Ольга Вікторівна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Національної академії 

прокуратури України. 

 

Бевза Андрій Сергійович, директор ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні 

розрахункові системи». Назва дисертації: «Правове забезпечення інформаційної безпеки 

ринку цінних паперів в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада – К 26.501.01 Науково-

дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України 

(01032, м. Київ, вул. П. Орлика, 3, тел. (044) 234-94-56). Науковий керівник: Омельченко 

Наталія Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник відділу 

конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Шопіна Ірина Миколаївна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін 

Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України; Пожидаєва Марія 

Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права 

Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
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Верголяс Олександр Олександрович, виконавчий директор ТОВ «Петро і Мазепа 

медіа». Назва дисертації: «Правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій». 

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

інформаційне право. Спецрада – К 26.501.01 Науково-дослідного інституту інформатики і 

права Національної академії правових наук України (01032, м. Київ, вул. П. Орлика, 3, (044) 

234-94-56). Науковий керівник: Золотар Ольга Олексіївна, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач наукового сектору прав і безпеки людини в 

інформаційній сфері Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної 

академії правових наук України. Офіційні опоненти: Ткачук Тарас Юрійович, доктор 

юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри організації захисту інформації з 

обмеженим доступом Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної 

академії Служби безпеки України; Онопрієнко Станіслав Григорович, кандидат 

юридичних наук, старший викладач кафедри правового забезпечення Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Павлюк Наталія Михайлівна, асистент кафедри цивільного права та процесу, 

Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Національна поліція України як 

суб’єкт адміністративно-правового захисту права власності». Шифр та назва спеціальності – 

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

26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (03039, м. Київ-39, вул. Фрометівська 2, тел. (044) 490-95-00). Науковий 

керівник: Личенко Ірина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор,  завідувач 

кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні 

опоненти: Чорна Вікторія Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного права та процесу Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Стрельченко Оксана 

Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Національної академії внутрішніх справ. 

 

Гуйван Оксана Петрівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Цивільно-правова 

відповідальність учасників інформаційних відносин». Шифр та назва спеціальності - 12.00.03 

– цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 

64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, 

просп. Льва Ландау, 27; тел. 7398-181). Науковий керівник – Сергієнко Валерій 

Вікторович, кандидат юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою правового 

регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, 

професор, в.о. завідувача кафедри галузевих правових наук Київського університету права 

НАН України; Мороз Микола Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 
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Денисюк Ілона Іванівна, суддя Лугинського районного суду Житомирської області. 

Назва дисертації: «Адміністративно-процесуальні засади судового розгляду справ про 

екологічні адміністративні правопорушення». 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. (044) 

228-10-31). Науковий керівник: Улютіна Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Рєзнік Олег 

Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи 

Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету; Орловська 

Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, правовий інспектор праці відділу 

правової інспекції праці департаменту правового захисту Федерації профспілок України. 

 

 

Масло Тетяна Миколаївна, судовий розпорядник, Другий апеляційний 

адміністративний суд Харківської області. Назва дисертації: «Пропорційність у цивільному 

судочинстві». Шифр та назва спеціальності -  12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 64.700.02 Харківського 

національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 

739-81-81). Науковий керівник:  Бортнік Оксана Григорівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Опоненти: Кот Олексій Олександрович, 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. 

Бурчака НАПрН України; Попов Олександр Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

 

Власюк Владислав Вікторович, директор Департаменту державної реєстрації 

Міністерства юстиції України. Назва дисертації: «Кримінально-правове забезпечення 

охорони діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Спецрада К 26.142.05 Міжрегіональної Академії управління персоналом,  

(03039, м. Київ-39, вул. Фрометівська 2, тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Гладун 

Олександр Зіновійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 

начальник відділу дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури  

Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України. Офіційні 

опоненти: Осадчий Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри правосуддя Юридичного факультету Інституту управляння, технологій і права 

Державного університету інфраструктури та технологій; Куцевич Максим Петрович, 

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Грищенко Олександра Петрівна, викладач кафедри права, філософії та політології 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Назва дисертації: 

«Фікції у кримінальному праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада К 26.142.05 
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Міжрегіональної Академії управління персоналом, (03039, м. Київ-39, вул. Фрометівська 2, 

тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Дубчак Леся 

Сергіївна, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін 

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

Пузирьов Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби; 

Бортник Валентин Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача 

кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового 

інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

Каліновська Альона Вікторівна, суддя Черкаського окружного адміністративного 

суду. Назва дисертації: «Доказування у кримінальному провадженні на стадії досудового 

розслідування». 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. (03039, м. Київ-39, вул. Фрометівська 2, 

тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: кандидат юридичних наук Ігнатюк Олег 

Володимирович, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності 

Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні опоненти: 

Никифорчук Дмитро Йосипович, доктор юридичних наук, професор, начальник відділу 

організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної 

академії внутрішніх справ; Перепелиця Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, 

професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Комар Вікторія Володимирівна, тимчасово не працює. «Поняття та види підкупу за 

кримінальним законодавством України». 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: 

Чугунніков Ігор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія».  Офіційні 

опоненти: Осадчий Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри правосуддя юридичного факультету Державного університету інфраструктури та 

технологій; Доляновська Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, голова 

циклової комісії з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін Вищого 

навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК». 

 

Іванов Антон Олександрович, науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

публічного права. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус поліції охорони». 

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. (044) 228-10-31). Науковий керівник: Миськів Леся 

Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства Київського міжнародного університету. Офіційні опоненти: 

Пчелін Віталій Борисович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
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адміністративної діяльності поліції факультету № 3 Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 

 

Медведєв Михайло Юрійович, викладач кафедри правоохоронної діяльності та 

поліцїїстики факультету № 6, Харківський національний університет внутрішніх справ. 

Назва дисертації: «Форми і методи публічного адміністрування у податковій системі 

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 (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). 

Науковий керівник: Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дрозд 

Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та 

ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ; Шкарупа Костянтин Вікторович, 

кандидат юридичних наук, викладач відділу підвищення кваліфікації прокурорів з нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях інституту 

підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України. 

 

 

 Олійник Світлана Миколаївна, експерт з питань реформи прокуратури 

Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.  Назва дисертації – «Міжнародно-

правове регулювання реадмісії осіб».  Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 – міжнародне 

право. Спецрада K 26.008.04 Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

МОН України (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425-60-59).  Науковий керівник:  

Радзівілл Олександр Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету.  

Офіційні опоненти:  Денисов Володимир Наумович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і 

права імені В. М. Корецького; Поєдинок Ольга Романівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

Семіног Світлана Володимирівна, начальник юридичного відділу Адвокатського 

об’єднання «Гесторс». Назва дисертації: «Адміністративно-правовий захист прав дітей 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. (044) 228-10-31). Науковий 

керівник: Куркова Ксенія Миколаївна, кандидат юридичних наук, завідувач відділу 

науково-правових експертиз та законопроектних робіт Науково-дослідного інституту 

публічного права. Офіційні опоненти: Теремецький Владислав Іванович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського 

національного економічного університету; Орловська Ірина Григорівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, правовий інспектор праці відділу правової інспекції праці 

департаменту правового захисту Федерації профспілок України. 
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Шкляренко Андрій Михайлович, начальник Печерського районного відділу 

Управління поліції охорони в м. Києві. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус 

поліції охорони». 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. (044) 228-10-31). Науковий 

керівник: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, професор, проректор 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Юнін Олександр Сергійович, 

доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту заочного 

навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ; Шкарупа Костянтин Вікторович, кандидат юридичних наук, викладач 

відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів 

Національної академії прокуратури України. 

 

 

Новіков Олег Володимирович, завідувач сектору з питань запобігання корупції 

Державного агентства рибного господарства України. Назва дисертації: «Публічно-правове 

забезпечення протидії корупції в умовах регіонального розвитку». 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: Собакарь Андрій Олексійович, 

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

адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

Романов Валерій Петрович, кандидат юридичних наук, начальник відділу прокуратури 

Запорізької області. 

 

 

Голота Наталія Петрівна, старший викладач кафедри правознавства і гуманітарних 

дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського 

національного економічного університету. Назва дисертації: «Інформаційно-правове 

забезпечення антикорупційної діяльності в Україні». 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: Банах Сергій Володимирович, 

кандидат юридичних наук, декан юридичного факультету Тернопільського національного 

економічного університету. Офіційні опоненти: Литвин Наталія Анатоліївна, доктор 

юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративного 

права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України; 

Гречанюк Роксолана Володимирівна, кандидат юридичних наук, викладач відділу 

підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції Національної академії 

прокуратури України. 

 

 

Тригубенко Віталій Миколайович, перший заступник прокурора Херсонської 

області. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення». 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 
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Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Лошицький Михайло Васильович, 

доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту публічного 

права. Офіційні опоненти: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, професор, 

проректор Національної академії внутрішніх справ; Гейц Олександр Олегович, кандидат 

юридичних наук, заступник начальника управління господарської діяльності Національної 

академії прокуратури України. 

 

 

 

 

          Бесарабчук Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру 

забезпечення якості освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка. Назва дисертації: «Управління процесом посиленої військово-фізичної підготовки 

учнів у військових ліцеях». Шифр та назва спеціальності - 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою. Спецрада Д 26.455.03 Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а; тел. (044) 

481-38-06). Науковий керівник: Кучинська Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Офіційні опоненти: Галус 

Олександр Мар’янович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Бурий Сергій Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

Дудіна Оксана Валеріївна, викладач кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №2, 

Донецький національний медичний університет. Назва дисертації: «Підготовка фахівців з 

технічного перекладу в університетах США». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН 

України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, тел.: (044) 286-68-04). Науковий керівник: 

Таланова Жаннета  Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий 

співробітник відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН 

України. Офіційні опоненти: Нітенко Ольга Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

начальник відділу мовної підготовки Національної академії прокуратури України;  Шандрук 

Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри лінгводидактики 

та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

 

 

Юрженко Альона Юріївна, начальник відділу з міжнародних зв’язків, асистент 

кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою 

Херсонської державної морської  академії. Назва дисертації: «Формування комунікативної 

компетентності майбутніх суднових механіків на основі гейміфікованого підходу». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К 67.051.02 

Херсонського державного університету Міністерства освіти і науки України (73000, 

м.Херсон, вул. Університетська, 27, тел. (0552) 32-67-05). Науковий керівник: Шерман 

Михайло Ісаакович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і 

комп’ютерних технологій Херсонського державного університету. Офіційні опоненти: 

Заболотська Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету; 

Гуренкова Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту Державного 

університету інфраструктури і технологій. 

 

 

Попова Галина Вікторівна, завідувач навчально-методичної лабораторії 

інноваційних технологій кафедри інноваційних технологій та технічних засобів 

судноводіння Херсонської державної морської академії. Назва дисертації: «Формування 

професійної навігаційної компетентності у майбутніх судноводіїв симуляційними 

технологіями змішаної реальності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада К 67.051.02 Херсонського державного університету 

Міністерства освіти і науки України (73000, м.Херсон, вул.Університетська, 27, тел. (0552) 

32-67-05). Науковий керівник: Шерман Михайло Ісаакович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри інформатики і комп’ютерних технологій  Херсонського 

державного університету. Офіційні опоненти: Колгатін Олександр Геннадійович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди; Сокол Ігор Васильович, кандидат 

педагогічних наук, перший проректор Приватного закладу «Морський інститут 

післядипломної освіти ім. контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова. 

 

 

Іванець Наталія Володимирівна, викладач кафедри початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Назва дисертації: 

«Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової 

школи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.07 – теорія та методика виховання. 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: Якименко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Офіційні опоненти: Кучай Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца 

Ракоці ІІ; Зорочкіна Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

Іваницька Оксана Степанівна, провідний фахівець ректорату, Національний 

університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Розвиток тьюторства у закладах 

вищої освіти Німеччини». 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)258-22-97). Науковий керівник: 

Мукан Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Чепіль Марія Миронівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка; Руденко Іванна Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. 
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Марціхів Христина Романівна, викладач кафедри іноземних мов, Національний 

університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Професійна підготовка бакалаврів 

гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К 35.052.24 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 

тел. (032)258-22-97). Науковий керівник: Мукан Наталія Василівна, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Литовченко Ірина Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови технічного 

спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Тарасова Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького 

національного університету. 

 

 

Столярчук Леся Богданівна, викладач кафедри іноземних мов, Національний 

університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Професійна підготовка бакалаврів у 

галузі права в університетах Канади». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада К 35.052.24 Національного університету «Львівська 

політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)258-22-97). Науковий керівник: 

Мукан Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка; 

Лавриш Юліана Едуардівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

 

Жемела Наталія Ігорівна, старший лаборант кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Назва дисертації: «Акушерські та перинатальні 

аспекти порушень мікронутрієнтного стану і вітамінного балансу при вагітності». 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: Пирогова Віра Іванівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. Офіційні опоненти: Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Булавенко Ольга Василівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. 

 

Орлова Вікторія Вікторівна, молодший науковий співробітник кафедри акушерства, 

гінекології і репродуктології Українського державного інституту репродуктології 

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

дисертації: «Оптимізація прегравідарної підготовки та схем стимуляції овуляції в жінок з 
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трубно-перитонеальним фактором безпліддя в програмах допоміжних репродуктивних 

технологій». 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: Суслікова 

Лідія Вікторівна, доктор медичних наук, доцент, директор Українського державного 

інституту репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 

Шупика. 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»; Яроцький Микола Євгенійович, доктор 

медичних наук, професор, науково-медичний керівник ТОВ «Академічний медичний центр». 

 

 

Трофимов Артем Віталійович, лікар-рентгенолог групи клінічної топометрії ДУ 

«Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Назва дисертації: 

«Передпроменева підготовка до прецизійної дистанційної радіотерапії раку простати».  

Шифр та назва спеціальності – 14.01.23  променева діагностика, 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: Старенький Віктор Петрович, 

доктор медичних наук, професор,  завідувач відділенням променевої терапії ДУ «Інститут 

медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України». Офіційні опоненти: Іванкова 

Валентина Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного 

відділення радіаційної онкології Національного інституту раку МОЗ України; Сакало 

Валерій Севастьянович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом онкоурології  

ДУ «Інститут Урології НАМН України».  

 

Брик Руслан Петрович, асистент кафедри травматології, анестезіології та військової 

хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти. Назва дисертації: «Інтенсивна 

терапія гепато-інтестінальної дисфункції у хворих з діабетичним кетоацидозом». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д 64.609.04 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; 

тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник: Лисенко Віктор Йосипович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної 

академії післядипломної освіти. Офіційні опоненти: Черній Володимир Іванович,  доктор 

медичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної 

хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини Державного управління справами»; Дубров Сергій Олександрович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. 

 

 

 Бєлих Людмила Сергіївна, лікар анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії № 2 КЗ «Дніпровське КОШМД» ДМР. Назва дисертації: «Ефективність методів 

нутрітивної підтримки в комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий важкий 

панкреатит». 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: Сорокіна Олена 

Юріївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач  кафедри медицини катастроф та 

військової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Офіційні 

опоненти: Тарабрін Олег Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
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кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Одеського 

національного медичного університет МОЗ України; Гриценко Сергій Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ 

“Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”. 

 

 

Оперчук Надія Іванівна, заступник директора Державної установи 

«Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України». Назва дисертації: 

«Особливості   епідемічного процесу  вірусних інфекційних хвороб з крапельним механізмом 

передачу збудника на територіях з впливом іонізуючого випромінювання». 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 керівник: Задорожна Вікторія Іванівна, професор, 

доктор медичних наук, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМН України». Офіційні опоненти: Кожокару Андріян Андріянович, 

доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військово-профілактичної медицини,  

Українська військово-медична академія МОЗ України,; Виговська Оксана Валентинівна, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України. 

 

 Халімончик Вікторія Володимирівна, асистент кафедри анестезіології, інтенсивної 

терапії та медицини невідкладних станів ФПО, ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України». Назва дисертації: «Оптимізація анестезіологічного забезпечення та 

післяопераційного періоду при лапароскопічних операціях в гінекології». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д 08.601.01 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира 

Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий керівник: Клигуненко Олена Миколаївна, 

доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою анестезіології, інтенсивної терапії та 

медицини невідкладних станів ФПО 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. 

 

 

Єнін Роман Вікторович, начальник клініки колопроктології, Військово-медичний 

клінічний центр Південний регіон. Назва дисертації: «Ендовідеохірургічні технології в 

діагностиці та хірургічному лікуванні бойової травми живота». Шифр та назва спеціальності 

 14.01.03 – хірургія. Спецрада  Д 26.561.01 Державної установи «Національний інститут 

хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук 

України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30;  

тел. (044)454-20-50). Науковий керівник: Хоменко Ігор Петрович, доктор медичних наук, 

професор, начальник Головного військово-медичного управління – начальник медичної 

служби ЗС України. Офіційні опоненти: Сусак Ярослав Михайлович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця; Сидюк Андрій Володимирович, доктор медичних наук, провідний 

науковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту Державної установи 
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«Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної 

академії медичних наук». 

 

 

Ніколаєнко Марина Миколаївна,  лікар-офтальмолог КНТ «Харківська обласна 

клінічна лікарня. Назва дисертації – «Особливості змін цитокінів при увеітах, ускладнених 

ураженням зорового нерва». 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. (044) 440-30-35). Науковий керівник – 

Панченко Микола Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

офтальмології Харківського національного медичного університету. Офіційні опоненти: 

Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; 

Коновалова Наталія Валеріївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник 

відділу запальної патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. 

Філатова НАМН України».  

 

 

Линдіна Юлія Миколаївна, молодший науковий співробітник проблемної науково-

дослідної лабораторії кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету 

МОН України. Назва дисертації: «Морфологічні особливості кісткового мозку за умов 

впливу солей важких металів». 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: Романюк 

Анатолій Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 

анатомії Сумського державного університету МОН України. Офіційні опоненти: 

Кривецький Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

анатомії людини ім. М. Г. Туркевича, Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; Старченко Іван 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії з 

секційним курсом Української медичної стоматологічної академії МОЗ України. 

 

 

Теслик Тетяна Петрівна, асистент кафедри морфології Сумського державного 

університету МОН України. Назва дисертації: «Морфофункціональні зміни в легенях за умов 

алоксанового діабету (анатомо-експериментальне дослідження)». 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: Сікора Віталій Зіновійович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри морфології Сумського державного університету МОН України. Офіційні 

опоненти: Кривко Юрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, ректор ВНКЗ ЛОР 

«Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»; 

Пикалюк Василь Степанович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

фізіології людини та тварин Східноєвропейського національного    університету імені Лесі 

Українки. 

 

 

 Скоропад Назар Тарасович,  лікар уролог Івано-Франківської центральної міської 

клінічної лікарні МОЗ України. Назва дисертації: «Етіопатогенетичні особливості 

оксалатного уролітіазу та покращення ефективності лікування хворих». Шифр та назва 
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спеціальності – 14.01.06 – урологія. Спецрада  Д 26.615.01 державної установи «Інститут 

урології  НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9 а; тел. (044) 486-67-31). 

Науковий керівник: Литвинець Євген Антонович, доктор медичних наук, професор. 

Офіційні опоненти: Черненко Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач  відділу сечокам’яної хвороби державної установи «Інститут урології  НАМН 

України»; Борисов Олександр Валентинович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри урології та нефрології Одеського національного медичного університету МОЗ 

України. 

 

 

Ткаченко Жанна Сергіївна, лікар акушер-гінеколог Клініки проблем планування 

сім’ї, м. Київ. Назва дисертації: «Репродуктивні втрати в І та ІІ триместрах вагітності: 

діагностика і профілактика». 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: Вдовиченко Юрій Петрович,  доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: Бойко Володимир 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 

Медичного інституту Сумського державного університету; Лещева Тетяна Володимирівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології і педіатрії ТОВ 

«Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини». 

 

 

Шелемба Євгенія Ігорівна, лікар-дерматовенеролог ТОВ «Інститут пластичної 

хірургії Віртус». Назва дисертації – «Оптимізація тактики ведення пацієнтів з 

гіперпігментацією шкіри обличчя при різних фототипах». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.20– шкірні та венеричні хвороби. Спецрада Д 26.613.03 Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я  України 

(041112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник – 

Цепколенко Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри дерматовенеролоіїї  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.  

Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я  України. Офіційні опоненти: Айзятулов Рушан 

Фатихович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології та 

косметології Донецького національного медичного університету;  Болотна Людмила 

Анатоліївна, доктор медичних наук., професор, завідувач кафедри дерматовенерології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.  

 

Райляну Світлана Іллівна, асистент кафедри загальної хірургії Буковинського 

державного медичного університету. Назва дисертації – «Оптимізація хірургічного лікування 

хворих на защемлені грижі передньої черевної стінки, ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спеціалізована вчена 

рада – К 20.601.04 Івано-Франківського національного медичного університету (76018, м. 

Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник, Польовий 

Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 

Буковинського державного медичного університету. Офіційні опоненти: Дзюбановський 

Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії навчально-

наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного 

університету ім. І. Я. Горбачевського.; Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, 
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професор, завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова. 

 

 

Можарівська Антоніна Анатоліївна, завідувач навчально-виробничої практики КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Назва дисертації: 

«Медико-соціальне обґрунтування концептуальної моделі гендерної рівності в охороні 

здоров’я України».  Шифр та назва спеціальності – 14.02.03- соціальна медицина. Спецрада 

К 61.051.09 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел.: (0312)61-33-21, (0312)61-33-96). 

Науковий керівник: Слабкий Геннадій Олексійович – доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри наук про здоров’я факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ 

«УжНУ» МОН України. Офіційні опоненти: Любінець Олег Володимирович - доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ФПДО Львівського 

національного  медичного університету імені Данила Галицького  МОЗ України; Хобзей 

Микола Кузьмич - доктор медичних наук, професор, Київський національний унівеситет ім. 

Т.Г.Шевченка,  директор Університецької клініки. 

 

 

 

Пшенічкіна Галина Миколаївна, викладач Циклової комісії природничо-наукових 

та фундаментальних дисциплін Черкаського музичного училища імені С. С. Гулака-

Артемовського. Назва дисертації: «Географічні межі регіональних традицій музичного 

фольклору на території правобережної Черкащини (за наспівами обрядових циклів)». Шифр 

та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 26.005.01 Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, 

м. Київ-1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник: 

Єфремов Євген Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри 

історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії 

України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Рачюнайте-Вічінєнє Дайва, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри етномузикології Литовської академії 

музики і театру (м. Вільнюс); Лукашенко Лариса Валентинівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри музичної фольклористики Львівської національної 

музичної академії ім. М. В. Лисенка. 

 

 

Ван Мінцзе, викладач музичного факультету, Пекінський інститут виконавських 

мистецтв (КНР). Назва дисертації: «Лірична семантика жіночих образів в оперній  творчості 

(Г. Доніцетті, Ш. Гуно, М. Римський-Корсаков, Дж. Пуччіні)». Шифр та назва спеціальності 

– 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-

76). Науковий керівник: Маркова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної 

академії ім. А. В. Нежданової. Офіційні опоненти: Зосім Ольга Леонідівна, доктор 

мистецтвознавства, доцент, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Власенко Ірина 

Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства, 

інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного 

університету. 

МИСТЕЦТВО 
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Дроздова Олена Олегівна, старший викладач відділу «Народні інструменти», 

Київський інститут музики імені Р. М. Глієра. Назва дисертації: «Творча складова технології 

гітарного виконавського мистецтва». Шифр та назва спеціальності - 17.00.03 – музичне 

мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А. 

В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Науковий 

керівник: Давидов Микола Андрійович, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри народних інструментів Національної музичної академії України імені П. І. 

Чайковського. Офіційні опоненти: Маркова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, 

професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної 

музичної академії ім. А. В. Нежданової; Башмакова Наталія Вікторівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри народних інструментів Дніпропетровської 

академії музики ім. М. Глінки. 

 

Калашникова Алла Ігорівна, концертмейстер кафедри народних інструментів, 

Харківська державна академія культури. Назва дисертації: «Стильові параметри формування 

української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст.». Шифр та назва 

спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 55.053.04 Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська 87; факс 

(0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий керівник: Козак Олександра Іванівна, 

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики Харківського 

національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. Офіційні опоненти: 

Калашник Марія Павлівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди; Копоть Ірина Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент, доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

 

 

Супріган Анастасія Олександрівна, старший викладач кафедри практичної 

психології, Маріупольський державний університет. Назва дисертації: «Трансформація «Я-

образу» особистості в складних життєвих обставинах». Шифр та назва спеціальності – 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 26.453.01 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, 

тел (044)288-33-20). Науковий керівник: Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних 

наук, професор, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Бохонкова Юлія Олександрівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Абаніна Ганна 

Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Навчально-

наукового інституту психології Університету економіки та права "КРОК." 

 

 

Пізінціалі Віктор Валентинович, курсовий офіцер курсів перепідготовки та 

підвищення кваліфікації Військової академії (м. Одеса). Назва дисертації «Розвиток 

психологічної культури у майбутніх офіцерів». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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педагогічна та вікова психологія. Спецрада К 70.705.02 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 

керівник: Андрощук Олена Юріївна, кандидат психологічних наук, начальник науково-

організаційного відділу науково-дослідного інституту Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Пророк 

Наталія Василівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувачка лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Карпюк Юлія Ярославівна, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

 

 

Соловйов Євген Володимирович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

“Механізми державного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції в Україні”. 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 

26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. 

Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник: Афонін Едуард 

Андрійович, доктор соціологічних наук, професор,  професор кафедри публічної політики та 

політичної аналітики Національній академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Малиновська Олена Анатоліївна, доктор наук з державного 

управління, головний науковий співробітник відділу соціальної політики Національного 

інституту стратегічних досліджень; Дергач Анна Вадимівна, кандидат наук з державного 

управління, старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

  

Бурмістрова Вікторія Анатоліївна, провідний фахівець відділу правового 

забезпечення Національної академії державного управління при Президентові України. 

Назва дисертації: “Концептуальні засади розвитку публічного адміністрування в системі 

державно-церковних відносин”. Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія 

державного управління. Спецрада Д 26.810.01 Національної академії державного управління 

при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). 

Науковий керівник: Петроє Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, 

доцент, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної 

академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Кальниш 

Юрій Григорович, доктор наук з державного управління, професор, професор Навчально-

методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; Хаварівський Устим Богданович, 

кандидат наук з державного управління, головний юрисконсульт Керівного центру 

Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви. 

 

 

Кустова Світлана Миколаївна, адвокат Товариства з обмеженою відповідальністю 

“Катеринчук, Моор і партнери”. Назва дисертації: “Державне регулювання фінансового 

забезпечення діяльності політичних партій: теоретико-методологічний аспект”. Шифр та 

назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 

26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. 

Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник: Савков Анатолій 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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Петрович, т.в.о. президента Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Валевський Олексій Леонідович, доктор наук з державного 

управління, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного 

інституту стратегічних досліджень; Васильченко Оксана Юріївна, кандидат наук з 

державного управління, помічник адвоката Адвокатського об’єднання “Артіль адвокатів”.  

 

 

Євтушенко Вячеслав Вікторович, заступник завідуючого відділом з питань охорони 

здоров’я, Секретаріат Кабінету Міністрів України. Назва дисертації: «Механізми державного 

регулювання народної медицини в Україні: організаційно-правові засади». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 17.127.03 

Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, 

тел. (061) 228-07-79.). Науковий керівник: Радиш  Ярослав Федорович, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного 

здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні 

опоненти: Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор 

кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України; Сорока Оксана Ярославівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент, доцент кафедри судової медицини та  медичного права 

Івано-Франківського національного медичного університету. 

 

 

Капелюшний Сергій Анатолійович, начальника відділу військової освіти та 

наукової роботи управління бойової та спеціальної підготовки, Головне управління 

Національної гвардії України. Назва дисертації: “Державне регулювання системи 

професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії 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 керівник: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з 

державного управління, професор, начальник кафедри військово-соціального та 

психологічного забезпечення Національної академії Національної гвардії України. Офіційні 

опоненти: Антонов Андрій Вячеславович, доктор наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 

Державного університету “Житомирська політехніка”; Довгань Валерій Іванович, доктор 

наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник науково-

дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Б. Хмельницького.  

 

Кізян Руслан Володимирович, заступник начальника Київського факультету, 

Національна академія Національної гвардії України. Назва дисертації: “Механізми 

державного управління системою антитерористичної безпеки 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 керівник: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, 

професор, начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення 

Національної академії Національної гвардії України. Офіційні опоненти: Горник 

Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту 
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управління, економіки, та природокористування, Таврійський національний університет 

імені В. І. Вернадського; Труш Олександр Олегович, кандидат наук з державного 

управління, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”. 

 

 

Григор’єва Світлана Миколаївна, провідний фахівець навчально-організаційного 

відділу, Національна академія державного управління при Президентові України. Назва 

дисертації: «Еволюція системи професійної підготовки державних службовців в Україні». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.03 – державна служба. Спецрада Д 08.866.01 у 

Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, 

тел.(056)744-75-14). Науковий керівник:  Сурай Інна Геннадіївна, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри публічного управління та публічної служби 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні 

опоненти: Шпекторенко Ігор Валентинович, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; Акімов Олександр Олексійович, 

кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу правового забезпечення 

Національної служби посередництва і примирення. 

 

 

 

Федорова Ніна Олегівна, соціолог 1-ї категорії науково-дослідницького центру 

прикладної соціології “Соціоплюс” Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Назва дисертації “Розвиток 

медичного страхування в системі державного регулювання страхової діяльності в Україні”. 

Шифр та назва спеціальності - 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 

79.051.05 Чернігівського національного технологічного університету Міністерства освіти і 

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

керівник: Іваницька Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Офіційні опоненти: Ільяшенко 

Вікторія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, головний спеціаліст відділу 

судової практики та систематизації законодавства Київського апеляційного суду; Чухно Інна 

Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри громадського 

здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного 

університету Міністерства охорони здоров'я України. 

 

 

 

Василенко Валерія Юріївна, методист заочної форми навчання факультету 

інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя 

Стуса. Назва дисертації: «Соціокомунікаційні технології формування іміджу закладу вищої 

освіти в Україні». Шифр та назва спеціальності – 27.00.06 – прикладні соціально-

комунікаційні технології. Спецрада К 26.807.04 Київського національного університету 

культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. (044) 529-98-33). Науковий 

керівник: Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
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Василя Стуса. Офіційні опоненти: Бутиріна Марія Валеріївна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Островська Наталія 

Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики 

Національного університету «Запорізька політехніка». 

 

 

Аль Худірі Ясір Хамза Салман, службовець Посольства Республіки Ірак в Україні. 

Назва дисертації: «Функціональний, тематичний та прикладні аспекти української соціальної 

реклами (на прикладі відеоматеріалів YouTube)». Шифр та назва спеціальності – 27.00.06 – 

прикладні соціально-комунікаційні технології. Спецрада Д 26.000.34 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (04119, м. Київ, вул. Юрія 

Іллєнка, 36/1; тел. (044) 481-45-10). Науковий консультант: Цимбаленко Євген 

Станіславович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри реклами 

та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Кузнєцова Тетяна Василівна, доктор наук із 

соціальних комунікацій, професор, декан факультету журналістики Національного 

університету «Одеська юридична академія»; Островська Наталія Василівна, кандидат наук 

із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Національного університету 

«Запорізька політехніка». 
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