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Іванов Сергій Миколайович, асистент кафедри інтелектуальних технологій, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Аналіз 

локальних властивостей динаміки автономних систем на компактному гладкому многовиді».  

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

Спецрада Д 26.002.03 Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 

204-82-62). Науковий керівник: Яценко Віталій Олексійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач відділу «Дистанційні методи та перспективні прилади» Інституту 

космічних досліджень НАН України та ДКА України. Офіційні опоненти: Івохін Євген 

Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри системного 

аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Макаренко Олександр Сергійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач відділу прикладного нелінійного аналізу Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Тарновецька Ольга Юріївна, асистент кафедри програмного забезпечення  

комп’ютерних систем, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

Назва дисертації: «Дослідження класів збіжності цілих функцій від багатьох комплексних 

змінних». Шифр та назва спеціальності – 01.01.01 – математичний аналіз. Спецрада К 

76.051.02 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (58012, м. 

Чернівці вул. Коцюбинського, 2, тел. 58-48-11). Науковий керівник: Скасків Олег 

Богданович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії функцій і теорії 

ймовірностей Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Бандура Андрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор  кафедри 

вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; 

Романюк Віктор Сергійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України. 

 

 

 

Дубовик Олена Сергіївна, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

ім. проф. Д.П. Гриньова Харківського національного медичного університету. Назва 

дисертації: «Чутливість збудників гнійно-запальних захворювань шкіри до комплексної дії 

антимікробних препаратів та світлодіодного випромінювання in vitro та in vivo». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.07  мікробіологія. Спецрада Д 26.233.01 Інституту мікробіології 

і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України (03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 

154; тел. (044) 294-66-99). Науковий керівник: Мішина Марина Митрофанівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри  мікробіології, вірусології та імунології ім. 

проф. Д.П. Гриньова Харківського національного медичного університету. Офіційні 

опоненти: Авдєєва Лілія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 

антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України; 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

КАНДИДАТА НАУК 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
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Рибальська Алла Петрівна, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії мікробіології 

та проблем антиінфекційного імунітету ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН 

України». 

 

 

Ткаченко Катерина Сергіївна, начальник відділу контролю якості ТОВ 

"ВІТРОТЕКТ-БІОРЕАГЕНТ". Назва дисертації: «Біорізноманітність і вплив на бактерії 

дріжджів з молочних продуктів та шлунково-кишкового тракту довгожителів». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.07  мікробіологія. Спецрада Д 26.233.01 Інституту мікробіології 

і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України (03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 

154; тел. (044) 294-66-99). Науковий керівник: Фоміна Марина Олександрівна, доктор 

біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу фізіології промислових 

мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України. 

Офіційні опоненти: Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології Інституту 

біології клітини НАН України; Науменко Оксана Василівна, доктор технічних наук, 

завідувач відділу хлібопекарного та борошномельно-круп’яного виробництва Інституту 

продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. 

 

 

 

Порєва Ганна Сергіївна, старший викладач кафедри електронної інженерії 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Методи аналізу звуків легень для оцінки стану 

дихальної системи людини». Шифр та назва спеціальності – 05.11.17 – біологічні та медичні 

прилади і системи. Спецрада Д 26.002.19 Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 

37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Тимофєєв Володимир Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри електронної інженерії, Національний технічний 

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

опоненти: Аврунін Олег Григорович, доктор технічних наук. професор, завідувач кафедри 

біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки; Олійник 

Валерій Никифорович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту гідромеханіки НАН України, м. Київ. 

 

 

Башинська Ольга Олександрівна, аспірант кафедри інформаційних та 

комп’ютерних систем, Чернігівський національний технологічний університет. Назва 

дисертації: «Інформаційна технологія оцінки якості безпілотних авіаційних комплексів за 

даними технічної діагностики». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 

технології. Спецрада К 79.051.03 Чернігівського національного технологічного університету 

(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник: Казимир 

Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського національного технологічного 

університету. Офіційні опоненти: Дрозд Олександр Валентинович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського 

національного політехнічного університету; Вавіленкова Анастасія Ігорівна, доктор 

технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного 

університету. 

 

 

Лактіонов Олександр Ігорович, викладач Полтавського політехнічного коледжу, 

Національний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: 

«Інформаційна технологія оцінювання якості підготовки операторів верстатів з числовим 

програмним керуванням». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. 

Спецрада К 79.051.03 Чернігівського національного технологічного університету (14035, м. 

Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник: Сільвестров Антон 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної 

електротехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Литвинов Віталій Васильович, 

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

інженерії Чернігівського національного технологічного університету; Федорович Олег 

Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук та 

інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

 

 

Галкін Віталій Миколайович, старший викладач кафедри суднових енергетичних 

установок та технічної експлуатації, Одеський національний морський університет. Назва 

дисертації: «Фазова рівновага рідина-пара в бінарних сумішах компонентів повітря». Шифр 

та назва спеціальності - 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. 

Спецрада Д 41.088.03  Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, 

вул. Канатна, 112; тел. (048) 7253284). Науковий керівник: Вассерман Олександр 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри  суднових енергетичних 

установок та технічної експлуатації Одеського національного морського університету. 

Офіційні опоненти: Роганков Віталій Борисович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри 

фізики і матеріалознавства Одеської національної академії харчових технологій; Дьяченко 

Ольга Валеріївна, старший науковий співробітник, провідний інженер технічного відділу 

ТОВ «Кріоін Інжиніринг». 

 

 

Миза Олександр Сергійович, асистент кафедри залізобетонних конструкцій та 

транспортних споруд, Одеська державна академія будівництва та архітектури. Назва 

дисертації «Комбіновані згинальні конструкції з несучими бічними залізобетонними 

пластинами і кам’яним заповненням». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні 

конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.085.01 Одеської державної академії 

будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048)729-85-06). 

Науковий керівник: Азізов Талят Нуредінович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд, Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. Офіційні опоненти: Кочкарьов Дмитро Вікторович, доктор 

технічних наук, доцент, професор кафедри міського будівництва і господарства 

Національного університету водного господарства та природокористування; Журавський 

Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри залізобетонних 

та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва та архітектури. 
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Бойко Олексій Вячеславович, асистент кафедри металевих, дерев'яних та 

пластмасових конструкцій, Одеської державної академії будівництва та архітектури. Назва 

дисертації «Несуча здатність та деформативність вузлових з’єднань дерев’яних двотаврових 

балок, оболонок та полігональних конструкцій». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – 

будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.085.01 Одеської державної 

академії будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел.(048)723-69-04). 

Науковий керівник: Стоянов Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор 

кафедри металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. Офіційні опоненти: Савицький Микола Васильович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, ректор 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; Семко Олександр 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури та 

міського будівництва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». 

 

Осауленко Ксенія Валентинівна, фізична особа – підприємець, ФОП Осауленко К. 

В. Назва дисертації: «Товарознавча оцінка паперу з кремнійорганічними тонкошаровими 

покриттями». Шифр та назва спеціальності – 05.18.08 – товарознавство непродовольчих 

товарів. Спецрада Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного 

університету (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (096) 126 69 49). Науковий керівник: 

Мережко Ніна Василівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного 

університету. Офіційні опоненти: Доманцевич Ніна Іванівна, доктор технічних наук, 

професор,  професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Львівського 

торговельно-економічного університету; Гавва Олександр Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних 

виробництв Національного університету харчових технологій. 

 

 

Кублінська Ірина Анатоліївна, викладач технологічних дисциплін, Вінницький 

торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного 

університету. Назва дисертації: «Технологія соусів з порошками із культивованих грибів». 

Шифр та назва спеціальності – 05.18.16 – технологія харчової продукції. Спецрада Д 

26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету (02156, м. Київ, 

вул. Кіото, 19; тел. (096) 126 69 49). Науковий керівник: Кравченко Михайло Федорович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології і організації ресторанного 

господарства Київського національного торговельно-економічного університету. Офіційні 

опоненти: Гринченко Ольга Олексіївна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та 

торгівлі; Гавриш Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

готельно-ресторанної справи Національного університету харчових технологій. 

 

 

Дуда Олексій Михайлович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук, 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва дисертації: 

«Інформаційні технології супроводу процесів у міських ресурсних та соціокомунікаційних 

мережах». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада К 

58.052.06 Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя (46001, м. 

Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник: Пасічник Володимир 
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Володимирович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного 

університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 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»; Лендюк Тарас Васильович, 

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і 

управління Тернопільського національного економічного університету. 

 

Люра Олег Петрович, викладач електротехнічних дисциплін Державного вищого 

навчального закладу «Калуський політехнічний коледж». Назва дисертації: «Методи та 

спецпроцесори розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних 

електромережах». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та 

компоненти. Спецрада К 58.052.06 Тернопільського національного технічного університету 

імені І. Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий 

керівник: Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем Тернопільського національного економічного 

університету. Офіційні опоненти: Дрозд Олександр Валентинович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського 

національного політехнічного університету; Білан Степан Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри телекомунікаційних технологій та автоматики 

Державного університету інфраструктури та технологій. 

 

Стадник Марія Андріївна, асистент кафедри кібербезпеки, Тернопільський 

національний технічний університет імені І. Пулюя. Назва дисертації: «Інформаційна 

технологія аналізу усталених зорових викликаних потенціалів у задачах 

офтальмодіагностики». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. 

Спецрада К 58.052.06 Тернопільського національного технічного університету імені І. 

Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник: Фриз 

Михайло Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук 

Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя. Офіційні опоненти: 

Стеценко Інна Вячеславівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Бойко 

Іван Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроніки 

Національного авіаційного університету. 

 

          Демедецька Вероніка Віталіївна, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Динаміка в’язкопружної балки Тимошенко з демпферами в’язкого тертя та динамічними 

гасниками коливань». Шифр та назва спеціальності – 05.23.17 – будівельна механіка. 

Спецрада Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 

746-00-85). Офіційні опоненти: Грищак Віктор Захарович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри прикладної математики і механіки Запорізького національного 

університету; Дем’яненко Анатолій Григорович, кандидат технічних наук, професор, 

завідувач кафедри теоретичної механіки, опору матеріалів та матеріалознавства 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 
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Петрова Ольга Анатоліївна, аспірант кафедри програмних засобів, Національний 

університет "Запорізька політехніка". Назва дисертації: «Інформаційна технологія оцінювання 

надійності систем позиціонування та навігації всередині приміщення». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 38.053.05 Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 

10; тел. (0512) 55-03-33). Науковий керівник: Табунщик Галина Володимирівна, кандидат 

технічних наук, доцент, професор кафедри програмних засобів Національного університету 

"Запорізька політехніка". Офіційні опоненти: Коваленко Ігор Іванович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили;  Філатов Валентин Олександрович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри штучного інтелекту Харківського 

національного університету радіоелектроніки.  

 

 

Харченко Олена Василівна, старший викладач кафедри технологій аеропортів, 

Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Закономірності опору зносу 

аморфно-кристалічних покриттів системи Zr-Al-B». Шифр та назва спеціальності – 05.02.04 – 

тертя та зношування в машинах. Спецрада Д 26.062.06 Національного авіаційного 

університету МОН України (03058, м. Київ, пр.-т Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-

01). Науковий керівник: Щепетов Віталій Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу моніторингу та оптимізації 

теплофізичних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України. Офіційні опоненти: 

Мірненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

логістики Повітряних Сил Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського; Савчук Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства Національного транспортного 

університету. 

 

 

Мединська Тетяна Миколаївна, асистент кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету будівництва i архітектури, МОН України, м. Київ. Назва дисертації – 

«Інформаційні технології оцінювання якості бізнес-процесів». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 26.056.01 Київського національного 

університету будівництва і архітектури. (03037, м. Київ-37, просп. Повітрофлотський, 31, (044) 241-

55-07). Науковий керівник: Криворучко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, професор 

завідувач кафедри програмної інженерії та кібербезпеки Київського національного торговельно-

економічного університету. Офіційні опоненти: Поколенко Вадим Олегович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного 

університету будівництва і архітектури; Січко Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри прикладної математики і теорії систем управління, Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця. 

 

 

 

Тимошенко Людмила Михайлівна, завідувач сектора навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення, Інститут агроекології і природокористування НААН. Назва 

дисертації: «Екологічне обґрунтування розширення асортименту дендрофітів урбанізованого 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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середовища (на прикладі Полтавського геоботанічного округу)». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.371.01 Інституту агроекології і 

природокористування НААН (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-92-21). 

Науковий керівник: Глущенко Людмила Анатоліївна, кандидат біологічних наук, 

заступник директора з наукової роботи Дослідної станції лікарських рослин Інституту 

агроекології і природокористування НААН. Офіційні опоненти: Мудрак Олександр 

Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедр екології, 

природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»; 

Сендзюк Роман Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, директор Лубенського 

лісотехнічного коледжу. 

 

 

Шацман Дмитро Олександрович, директор ТОВ «Євросем». Назва дисертації: 

«Агроекологічна оцінка застосування гербіцидів за вирощування кукурудзи на чорноземі 

типовому». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.371.01 

Інституту агроекології і природокористування НААН (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; 

тел. (044) 526-92-21). Науковий керівник: Демʼянюк Олена Сергіївна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

агроекології і природокористування НААН. Офіційні опоненти: Тараріко Юрій 

Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділення 

агроресурсів та інформаційних технологій Інституту водних проблем і меліорації НААН; 

Карпенко Віктор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з 

наукової та інноваційної діяльності Уманського національного університету садівництва. 

 

 

Рокотянська Вікторія Олексіївна, аспірант лабораторії фізіології відтворення, 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України. Назва дисертації: 

«Особливості прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників за 

корекції вітамінно-мінерального живлення». Шифр та назва спеціальності  – 03.00.13 – 

фізіологія людини і тварин. Спецрада К 35.826.01 Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (79010, м. Львів, вул. 

Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). Науковий керівник: Шостя Анатолій Михайлович, 

доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри технології виробництва продукції 

тваринництва Полтавської державної аграрної академії. Офіційні опоненти: Козенко Оксана 

Віталіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри гігієни, 

санітарії та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; Трокоз Віктор 

Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри біохімії і 

фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і 

природокористування України.  

 

 

Яремко Ольга Василівна, методист деканату ветеринарної гігієни, екології та права, 

асистент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Назва дисертації: 

«Імунофізіологічний статус організму та інтенсивність розвитку телят молочного періоду 

вирощування за дії піридоксину гідрохлориду». Шифр та назва спеціальності  – 03.00.13 – 

фізіологія людини і тварин. Спецрада К 35.826.01 Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (79010, м. Львів, вул. 

Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). Науковий керівник: Пеленьо Руслан Андрійович, 
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доктор ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології та вірусології Львівського 

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

Офіційні опоненти: Остапів Дмитро Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, 

завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин 

НААН України; Трокоз Віктор Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого 

Національного університету біоресурсів і природокористування України.  

 

 

 

Філатов Богдан Сергійович, технік Інформаційно-методичного центру управління 

освіти і науки Сумської міської ради. Назва дисертації: «Суспільно–політичні 

трансформаційні процеси на Сумщині в роки перебудови (Назва дисертації: квітень 1985 – 

серпень 1991 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спеціалізована 

вчена  рада К 79.053.01,  Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. 

Шевченка (14013, Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий 

керівник: Бойко Олександр Дмитрович, доктор політичних наук, професор, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи, Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя.  Офіційні опоненти:  Пекарчук Володимир Михайлович, доктор історичних наук, 

професор кафедр теорії та історії держави і права, конституційного права, Академія 

Державної пенітенціарної служби;  Коропатник Михайло Михайлович, кандидата 

історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання, 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.  

 

 

Скиба Ігор Богданович, аспірант кафедри культурології та філософії, 

Національний університет «Острозька академія». Назва дисертації: «Церковно-громадська 

діяльність митрополита Полікарпа Сікорського в контексті українізації Православної Церкви 

(1920-ті – 1945 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство (історичні 

науки). Спецрада Д 48.125.01 Національного університету «Острозька академія» (35800, м. 

Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий керівник: Стоколос Надія 

Георгіївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри культурології та філософії 

Національного університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: Стоцький Ярослав 

Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри психології 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Кучерепа 

Микола Михайлович, кандидат історичних наук, професор, професор кафедри нової та 

новітньої історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

 

Масний Вячеслав Олександрович, аспірант кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Військова співпраця США з європейськими союзниками середини 1940-х рр.— 

середини 1960-х рр.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 

26.001.01 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: 

Машевський Олег Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової 

та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка . Офіційні опоненти: Мартинов Андрій Юрійович, доктор історичних наук, 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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професор, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України; 

Толстов Сергій Валеріанович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу 

трансатлантичних досліджень Державної установи “Інститут всесвітньої історії НАН 

України. 

 

 

Гудима Юрій Володимирович, завідувач Народного музею історії Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Львівський національний університет імені 

Івана Франка. Назва дисертації: «Галицько-Волинське князівство в ХІ – ХІV ст.: територія, 

природні та людські ресурси». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спецрада Д 35.051.12 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. 

Львів, вул. Університетська, 1; тел. +38 (032) 239-41-11. Науковий керівник: Шуст Роман 

Мар’янович, кандидат історичних наук, професор кафедри давньої історії України та 

архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Александрович Володимир Степанович, доктор історичних наук, завідувач 

відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; 

Собчук Володимир Дмитрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри української 

філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Т. Шевченка.  

 

 

Бурлак Ганна Вікторівна, виконувач обов’язків молодшого наукового співробітника 

сектору економіки відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та 

маркетингу інновацій, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і 

виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН. Назва дисертації: «Професор В.Є. Таїров (1859–

1938) – вчений та організатор дослідної справи у виноградарстві України». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада Д 26.373.01 Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; 

тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор Анатолійович, доктор 

історичних наук, професор, директор Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН. Офіційні опоненти: Гамалія Віра Миколаївна, доктор історичних наук, 

завідувач кафедри філософії та історії науки і техніки Державного університету 

інфраструктури та технологій МОН України; Глоба Ольга Федорівна, кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри біології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». 

 

Томашина Галина Петрівна, завідувач сектору економічного аналізу і прогнозування 

інноваційного розвитку, правового забезпечення та захисту інтелектуальної власності, 

Інститут сільського господарства степу НААН. Назва дисертації: «Передумови становлення 

та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Кіровоградщині (1874 р. – початок 

ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада 

Д 26.373.01 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (03127, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор 

Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, 

академік НААН, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Офіційні опоненти: Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»; Нижник Світлана 
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Володимирівна, кандидат історичних наук, директор наукової бібліотеки Уманського 

національного університету садівництва МОН України. 

 

Кравченко Марія Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу історії 

країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Назва дисертації: 

«Соціальна політика адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.)». Шифр 

та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 26.001.01 Київського 

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

вул.  Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Комаренко 

Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Потєхін Олександр Володимирович, доктор історичних 

наук, професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка; Пасічник Наталія Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри права та соціально-поведінкових наук Білоцерківського інституту економіки та 

управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».  

 

 

 

Булкін Станіслав Михайлович, начальник відділу математичного моделювання ТОВ 

«Торгово-промислова компанія «ОМЕГА-Автопоставка». Назва дисертації: «Моделі 

розповсюдження фінансової кризи в реальному секторі економіки України». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці. Спецрада Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця (61166, м. Харків, просп. Науки 9-А, тел. (057) 702-18-35). Науковий 

керівник: Полякова Ольга Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Дмитришин Леся Ігорівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»; Сергієнко Олена Андріанівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

 

 

Герасимюк Павло Валерійович, головний державний інспектор відділу аналізу 

митної вартості та роботи з ціновою інформацією управління контролю митної вартості, 

класифікації, походження товарів та прогнозування надходжень Одеської митниці 

Держмитслужби. Назва дисертації: «Внутрішні та зовнішні ефекти митної політики 

України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада 

Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1; тел. (044)456-36-35). Науковий керівник: 

Тимченко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Офіційні опоненти: Шевчук Олег Анатолійович, доктор економічних наук, професор, 

перший проректор з навчально-методичної роботи Університету Державної фіскальної 

служби України (м. Ірпінь); Гуцул Інна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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доцент кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного 

економічного університету. 

 

 

Грінченко Вікторія Олександрівна, старший аудитор, Ернст енд Янг Аудит Польська 

філія, м. Краків (Польща). Назва дисертації: «Структура капіталу корпоративних 

підприємств та напрямки її оптимізації». Шифр та назва спеціальності - 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ,  пр. Перемоги, 54/1, тел. (044)456-36-

35). Науковий керівник: Терещенко Олег Олександрович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: 

Давиденко Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Мирончук Вікторія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

 

Граціотова Ганна Олександрівна, старший викладач кафедри адміністративного 

менеджменту та проблем ринку, Одеський національний політехнічний університет. Назва 

дисертації: «Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного 

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

Дорошук Ганна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту Одеського національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: 

Захарчин Галина Миронівна, доктор економічних наук, професор, професор  кафедри 

менеджменту персоналу і адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»; 

Погорелов Юрій Сергійович, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової 

палати України. 

 

 

Грецька-Миргородська Вікторія Вікторівна, заступник директора Департаменту – 

начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у 

справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Назва дисертації – «Особливості 

формування соціально-орієнтованої економіки в транзитивних суспільствах». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Спецрада 

Д 64.051.01 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 4, тел. (057) 707-53-35). Науковий керівник: Воробйов Євген Михайлович, 

доктор економічних наук, професор. Офіційні опоненти: Гражевська Надія Іванівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і 

мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Москвіна 

Анастасія Олегівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії 

та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова. 

 

Дарміць Ростислав Зеновійович, старший викладач кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління 
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підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 Національного 

університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)258-22-

10). Науковий керівник: Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Батченко Людмила Вікторівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв; 

Давимука Степан Антонович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього 

НАН України». 

 

 

Канюк Василь Михайлович, молодший науковий співробітник Науково-дослідної 

частини, Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: 

«Оптимізація податкових ризиків суб’єктів господарської діяльності». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 58.082.01 Тернопільського 

національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 

(0352) 47-50-51). Науковий керівник: Десятнюк Оксана Миронівна, доктор економічних 

наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного 

економічного університету. Офіційні опоненти: Іванов Юрій Борисович, доктор 

економічних наук, професор, заступник директора Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Брехов Сергій 

Сергійович, кандидат економічних наук, заступник директора з наукової роботи – 

начальник науково-дослідного центру з проблем оподаткування та фінансового права 

Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету Державної фіскальної 

служби України. 

 

 

Ксенжук Олександр Степанович, молодший науковий співробітник Науково-

дослідної частини, Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: 

«Інтеграція національних економік у глобальну індустрію дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 58.082.01 Тернопільського національного 

економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). 

Науковий керівник: Іващук Ірина Олегівна, доктор економічних наук, професор, директор 

навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина 

Тернопільського національного економічного університету. Офіційні опоненти: 

Якубовський Сергій Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова; Хмара Марина Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

 

Малахова Юлія Анатоліївна, асистент кафедри менеджменту, Національний 

транспортний університет. Назва дисертації: «Управління інвестиційною активністю 

автотранспортних підприємств в контексті корпоративного податкового менеджменту». 

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

видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.059.04 Національного транспортного 
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університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-54-09). 

Науковий керівник: Чеснакова Людмила Станіславівна, кандидат економічних наук, 

професор, професор  кафедри менеджменту, Національного транспортного університету. 

Офіційні опоненти: Яновська Вікторія Петрівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного 

університету інфраструктури та технологій МОН України; Хоменко Інна Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету «Чернігівська політехніка» МОН України. 

 

 

Поляков Павло Андрійович, аспірант, Хмельницький національний університет. 

Назва дисертації: «Структура системи управління економічною безпекою підприємства за 

умов розвитку інтеграційних процесів». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 

Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; 

тел. (0382) 72–64–35). Науковий керівник: Нижник Віктор Михайлович, доктор 

економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького 

національного університету. Офіційні опоненти: Полінкевич Оксана Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, безпеки та інноваційної 

діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, м. Луцьк; Ілляшенко Олена Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

 

 

Стремядін Володимир Миколайович, економіст відділу обліку заставних операцій, 

ПАТ «Банк Восток». Назва дисертації: «Стратегія економічного розвитку виноробства на 

основі формування інтеграційних бізнес-структур». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

Економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 41.052.10 Одеського 

національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; тел. 

(048)705-84-31). Науковий керівник: Захарченко Віталій Іванович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної 

діяльності Одеського національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: 

Войнаренко Михайло Петрович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної та наукової роботи, перший проректор Хмельницького національного університету; 

Каламан Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.  

 

 

Фтомова Олена Сергіївна, науковий співробітник, Європейський Департамент 

Міжнародного Валютного Фонду. Назва дисертації: «Бідність та нерівність: можливості 

зниження засобами фіскальної політики». Шифр та назва спеціальності – 08.00.07 – 

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Спецрада Д 26.247.01 Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (01032, м. Київ, бульв. 

Тараса Шевченка, 60; тел. (044) 486-62-37). Науковий керівник: Лібанова Елла Марленівна, 

доктор економічних наук, професор,  директор Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Офіційні опоненти: Кравченко Ірина 

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

менеджменту ДВНЗ «Університет банківської справи»; Міщук Галина Юріївна, доктор 
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економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів та підприємництва 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

 

Яшкін Дмитро Сергійович, асистент кафедри маркетингу, Одеський національний 

політехнічний університет. Назва дисертації: «Оцінювання логістичних ризиків машинобудівних 

підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – Економіка та управління 

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

національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; тел. 

(048)705-84-31). Науковий керівник: Окландер Михайло Анатолійович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного 

політехнічного університету. Офіційні опоненти: Смерічевський Сергій Францевич, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного 

університету; Шафалюк Олександр Казимирович, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». 

 

 

 

Войтов Богдан Іванович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Рецепція 

ренесансних ідей у релігійно-філософських поглядах Касіяна Саковича». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки). Спецрада Д 48.125.01 

Національного університету «Острозька академія» (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2; 

тел. (03654) 2-29-49). Науковий керівник: Кралюк Петро Михайлович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри держави і права Національного 

університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: Шкрібляк Микола Васильович, 

доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології, релігієзнавства та 

теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Паславський 

Іван Васильович, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу 

історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

 

 

Петренко Максим Олегович, асистент кафедри філософії, культурології та 

інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля. Назва дисертації:  «Ідея гідності людини в модерному та постмодерному соціальних 

проектах». Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії. 

Спецрада К 12.112.02 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. 

Батюка, 19; тел. (06266) 6-54-54). Науковий керівник – Ситніченко Людмила Анатоліївна, 

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник  Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України. Офіційні опоненти: Богданова Наталія Григорівна, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри охорони праці та екологічної безпеки 

Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-

педагогічної академії (м. Бахмут); Толстов Іван Вікторович, кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та соціології  Українського державного університету 

залізничного транспорту (м. Харків).  

 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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Саковська Олександра Юріївна, менеджер з персоналу Департаменту персоналу 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Геберіт Трейдінг». Назва дисертації: «Поняття 

“corpus” у філософії св. Томи Аквінського». Шифр та назва спеціальності – 09.00.05 – історія 

філософії. Спецрада Д 26.001.27  Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий керівник: Лютий Тарас Володимирович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-

Могилянська академія». Офіційні опоненти: Киричок Олександр Борисович, доктор 

філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інститут філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України; Зборовська Ксенія Борисівна, кандидат філософських наук, 

науковий співробітник Центру оцінювання діяльності наукових установ та наукового 

забезпечення розвитку регіонів України НАН України. 

 

 

 

Риженко Катерина Василівна, учитель української мови та літератури СШ № 95 м. 

Києва. Назва дисертації «Автобіографічних дискурс художньої прози Пантелеймона 

Куліша». Шифр та назва спеціальності – 10.01.01 – українська література. Спецрада К 

26.053.22 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: кандидат філологічних 

наук, доцент Ліпницька Інна Миколаївна, професор кафедри української літератури 

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

Кузьменко Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри  

романо-германських мов Національної академії Служби безпеки України; Райбедюк Галина 

Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та 

літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.  

 

Лахманюк Антоніна Миколаївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Когнітивні аспекти малої прози Михайла Коцюбинського». Шифр та назва спеціальності – 

10.01.01 – Українська література. Спецрада К 58.053.02 Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. 

М. Кривоноса, 2; тел. (0352)43-58-80). Науковий керівник: Папуша Ігор Володимирович, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури і порівняльного 

літературознавства, літературознавець. Офіційні опоненти: Мацевко-Бекерська Лідія 

Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Сірук Вікторія Григорівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

Кузь Валентина Володимирівна, старший викладач кафедри мовознавства 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Назва дисертації: 

«Жанрово-стильові особливості діаспорної жіночої прози другої половини ХХ століття». 

Шифр та назва спеціальності – 10.01.01 – українська література. Спецрада К 58.053.02 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2; тел. (0352)43-58-80). Науковий керівник: 

Мацько Віталій Петрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Офіційні 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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опоненти: Радишевський Ростислав Петрович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Поляруш Ніна Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного 

університету імені М. М. Коцюбинського. 

 

 

Скобнікова Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Лінгвокультурний та 

лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних 

корпусах та кінотекстах». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. 

Спецрада Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник: 

Ткачик Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, 

практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Шевченко 

Ірина Семенівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної 

мови і перекладу  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Цапів 

Алла Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства 

та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету. 

 

 

Стегніцька Любов Василівна, викладач кафедри іноземних мов, Вищий державний 

навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». Назва 

дисертації: «Англійські клінічні терміни-епоніми: лексикографічний і структурно-

семантичний аспекти». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада 

Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. 

Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник: Кійко Світлана 

Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германського, загального і 

порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Офіційні опоненти: Дудок Роман Іванович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Грибіник Юлія Ізидорівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Івано-Франківського 

національного технічного університет нафти і газу. 

 

 

Чуйко Вікторія Вікторівна, асистент кафедри теорії та історії української і світової 

літератури, Донецький національний університет імені Василя Стуса. Назва дисертації: 

«Кінорецепція прози Миколи Хвильового: інтермедіальна трансформація». Шифр та назва 

спеціальності – 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Спецрада К 18.092.02 

Бердянського державного педагогічного університету (71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, 

вул. Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник: Просалова Віра Андріївна, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії української і світової 

літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса. Офіційні опоненти: 

Колінько Олена Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського 

державного педагогічного університету; Довбуш Ольга Іллівна, кандидат філологічних 
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наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Школьна Наталія Олександрівна, викладач кафедри англійської мови, Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва дисертації: «Німецька 

фахова мова промислової автоматизації: структура, семантика і функціювання». Шифр та 

назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 76.051.07 Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. 

Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник: Кійко Світлана Василівна, 

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германського, загального і 

порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Офіційні опоненти: Материнська Олена Валеріївна, доктор філологічних наук, 

доцент, професор кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Задорожний Володимир Васильович, 

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Національного 

університету «Львівська політехніка». 

 

 

Нерян Софія Олександрівна, викладач кафедри періодичної преси та 

медіаредагування, Одеський національний університет імені І. І .Мечникова. Назва 

дисертації: «Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації в соцмережах: 

лінгвопрагматичний 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: Кондратенко 

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

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

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди; Ковалевська Анастасія Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української та іноземної мов Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

 

Мачульська Катерина Ярославівна, асистент кафедри економіки, Луцький 

національний технічний університет. Назва дисертації: «Лінгвопрагматика комерційних 

гасел  в англомовному Інтернет-дискурсі реклами». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – 

германські мови. Спецрада Д 17.051.02 Запорізького національного університету (69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел.(050)646-56-77). Науковий керівник: Жуйкова 

Маргарита Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 

мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні 

опоненти: Бехта Іван Антонович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Макєдонова Ольга Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри викладання 

другої іноземної мови Запорізького національного університету.  

 

 

 

 

ЮРИДИЧНІ  НАУКИ 
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Бичін Сергій Олександрович, начальник Центрального відділу поліції ГУНП в 

Донецькій області. Назва дисертації: «Детективна діяльність в механізмі запобігання 

злочинності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада К 11.737.01 Донецького юридичного інституту 

МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. 

(0564) 92-94-92). Науковий керівник: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, ректор Донецького юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: 

Джужа Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу організації наукової роботи Національної академії внутрішніх 

справ; Лень Валентин Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри публічного права Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». 

 

Герич Анатолій Йосипович, викладач кафедри адміністративного, фінансового та 

інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний 

університет”. Назва дисертації: «Правове регулювання міграційного контролю в Україні». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 61.051.07 Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. 

(03122) 3-33-41). Науковий керівник: Зьолка Валентин Леонідович, доктор юридичних 

наук, доцент, начальник кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права 

Національної академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. Офіційні 

опоненти: Ярмиш Олександр Назарович - доктор юридичних наук, професор, завідувач 

сектору, Інститут законодавства Верховної Ради України; Булина Антон Михайлович - 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства та канонічного права 

Карпатського університету ім. Августина Волошина. 

 

 

Гєрцик Ростіслав Валерійович, суддя Донецького апеляційного суду. Назва 

дисертації: «Тактика судового розгляду у кримінальних провадженнях щодо корисливо-

насильницьких злочинів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 11.737.01 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Одерій Олексій 

Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових 

дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України. Офіційні 

опоненти: Журавель Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор, головний 

учений секретар Національної академії правових наук України; Орлова Тетяна 

Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової 

експертології факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

Коновалова Надія Тарасівна, викладач кафедри судоустрою, прокуратури та 

адвокатури ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Назва дисертації: “Юридична 

відповідальність винних осіб за неповагу до суду”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.10 –

 судоустрій; прокуратура та адвокатура. Спецрада Д 35.140.02 Приватний вищий навчальний 

заклад “Львівський університет бізнесу та права” (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; 

тел.(032) 292-87-08). Науковий керівник: Скриньковський Руслан Миколайович, кандидат 

економічних наук, доцент, професор кафедри економіко-правових дисциплін юридичного 

факультету ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Офіційні опоненти: Сердюк 
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Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду; 

Леськів Соломія Романівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального 

права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Задорожний Олександр Вікторович, адвокат. Назва дисертації: «Цивільно-правове 

регулювання відносин приватизації державного майна». Шифр спеціальності – 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада К 

20.051.14 Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. 

(0342) 75-23-51). Науковий керівник: Ткалич Максим Олегович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Офіційні 

опоненти: Галянтич Микола Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака; Шишка Олександр Романович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

 

 

Мискова Ганна Миколаївна, провідний юрисконсульт відділу юридичного 

забезпечення Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції 

України». Назва дисертації: «Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання 

сексуальній експлуатації дітей в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада К 11.737.01 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Назимко Єгор 

Сергійович, доктор юридичних наук, перший проректор Донецького юридичного інституту 

МВС України. Офіційні опоненти: Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Халимон Сергій Іванович, 

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри управління оперативно-розшуковою 

діяльністю Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. 

Хмельницького. 

 

Нечваль Анна Олегівна, ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини 

Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Тактика обшуку у житлі та 

іншому володінні особи». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 

Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; 

тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Самодін Артем Володимирович, кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри криміналістики та судової медицини 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Галаган Володимир Іванович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та кримінального 

процесуального  права Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Ващук 

Олеся Петрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики 

Національного університету «Одеська юридична академія». 
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Носевич Надія Русланівна, заступник начальника слідчого відділу Криворізького 

відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Назва дисертації: «Державне бюро 

розслідувань як суб’єкт протидії злочинності в Україні». Шифр та назва спеціальності – 

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

11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: 

Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького 

юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: Ярмиш Наталія Миколаївна, 

доктор юридичних наук, професор, старший викладач відділу кримінально-правових 

дисциплін Національної академії прокуратури України; Халимон Сергій Іванович, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. 

 

Новачук Сергій Андрійович, начальник слідчого управління фінансових 

розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві. Назва 

дисертації «Розслідування порушення вимог режиму радіаційної безпеки». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх 

справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 

керівник: Таран Олена Вікторівна, доктор юридичних наук, провідний науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Рогатюк Ігор 

Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, старший викладач відділу підготовки 

прокурорів з процесуального керівництва та криміналістичного забезпечення досудового 

розслідування інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України. 

Давиденко Валерій Степанович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Приватного 

акціонерного товариства Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира 

Великого «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

Алєксєєв Сергій Олегович – Народний депутат України. Назва дисертації: 

"Використання норм міжнародного права в господарському судочинстві України: питання 

теорії та практики". Шифр та назва спеціальностей – 12.00.11 – міжнародне право. Спецрада 

Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 

провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). Науковий керівник 

Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту 

законодавства Верховної Ради України. Офіційні опоненти: Буроменський Михайло 

Всеволодович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Фисун Юлія Юріївна, 

кандидат юридичних наук, директор юридичного департаменту Українського центру 

міжнародних гуманітарних програм. 

 

 

Бондаренко Вероніка Юріївна, головний спеціаліст відділу правозастосування у 

Східному регіоні та представництва в судах департаменту Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку у Східному регіоні. Назва дисертації – «Громадські об’єднання 

як інститут громадянського суспільства в Україні: теоретико-правовий аналіз». Шифр та 
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назва спеціальності – 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». Спецрада Д 64.086.02 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-

61). Науковий керівник: Чапала Геннадій Владиславович, кандидат юридичних наук, 

вчений секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук України. Офіційні опоненти: Серьогін 

Віталій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; Гиляка Олег Сергійович, кандидат 

юридичних наук, начальник управління планування та координації правових досліджень в 

Україні Національної академії правових наук України. 

 

 

Гедульянов Вадим Едуардович, депутат Києво-Святошинської районної ради 

Київської області. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням». Шифр та назва спеціальності – 

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

Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, проспект Космонавта 

Комарова, 1, НАУ; тел. 406-70-35). Науковий керівник – Рябченко Олена Петрівна, доктор 

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

безпеки (Університет державної фіскальної служби України). Офіційні опоненти: Сопілко 

Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, декан 

Юридичного факультету Національного авіаційного університету; Литвин Олексій 

Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу з питань надання 

адміністративних послуг Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради. 

 

 

Логвиненко Аліса Олександрівна, старший викладач кафедри кримінального права і 

процесу Юридичного факультету Національного авіаційного університету. Назва дисертації: 

«Процесуальна компетенція органів публічної адміністрації: теорія та практика реалізації». 

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

інформаційне право. Спецрада – Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, 

м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, НАУ; тел. 406-70-35). Науковий керівник – 

Сопілко Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України, декан Юридичного факультету (Національний авіаційний університет). Офіційні 

опоненти: Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, начальник 

кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України; Литвин Олексій Валерійович, кандидат юридичних наук, 

доцент, начальник відділу з питань надання адміністративних послуг Виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради. 

 

 

Панчук Владислав Володимирович, начальник відділу протидії фіктивному 

підприємництву ОУ ГУ ДФС у м. Києві. Назва дисертації: «Правові засади забезпечення 

трудових прав працівників Державної податкової служби України». Шифр та назва 

спеціальності -  12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. Спецрада Д 

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

просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник: Могілевський Леонід 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Опоненти: Яковлєва Галина Олександрівна, доктор 
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юридичних наук, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого; Мельник Валентин Володимирович, кандидат юридичних наук, 

керуючий Партнер адвокатського об’єднання «Мельник і Квашин». 

 

Лукашов Ростислав Сергійович, викладач кафедри цивільного права і процесу, 

Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: «Товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю як суб’єкти цивільного права». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. Спецрада Д 58.082.04 Тернопільського національного економічного 

університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)47-50-51). Науковий 

керівник: Слома Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного 

університету. Офіційні опоненти: Зозуляк Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Стефанчук Микола 

Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, народний депутат України, Верховна Рада 

України. 

 

 

Сазонов Владислав Валерійович, військовослужбовець. Назва дисертації: «Підстави 

виникнення корпоративних правовідносин: цивільно-правовий аспект». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. Спецрада Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 

(01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А). Науковий керівник: Луць Володимир 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Офіційні 

опоненти: Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського 

національного університету ім. І. Франка; Дзера Ірина Олександрівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного права Національного університету 

«Києво-Могилянська академія».  

 

 

Санін Богдан Володимирович, суддя Окружного адміністративного суду м. Києва. 

Назва дисертації: «Встановлення в порядку цивільного судочинства фактів, що мають 

юридичне значення». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 26.500.01 Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А). 

Науковий керівник: Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Федосєєва Тетяна Романівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного права Національного університету 

«Києво-Могилянська академія».  
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Чепкаленко Дар’я Олександрівна, заступник директора з управління персоналом 

Приватного підприємства ««Старобільський завод продовольчих товарів». Назва дисертації – 

«Законодавче регулювання організації та діяльності органів виконання судових рішень в 

Україні в XX ст.: історико-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Спецрада 

Д 64.086.02 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України 

(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Шевердін 

Максим Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави і 

права України і зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Кириченко Володимир Євгенійович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Бондаренко Наталія Олександрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

 

 

Шапенко Людмила Олександрівна, старший викладач кафедри теорії та історії 

держави і права Юридичного факультету Національного авіаційного університету. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади надання страхових послуг у сфері інвестиційно-

інноваційної діяльності авіаційних підприємств». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

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

26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, проспект Космонавта 

Комарова, 1, НАУ; тел. 406-70-35). Науковий керівник – Калюжний Ростислав 

Андрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник декана з наукової роботи 

Юридичного факультету (Національний авіаційний університет). Офіційні опоненти: 

Омельченко Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Заєць Олександр Михайлович, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України. 

 

 

Авраменко Ярослава Петрівна, адвокат. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

регулювання іпотечного кредитування 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: Галай Андрій Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Тернопільського національного економічного університету. Офіційні 

опоненти: Зливко Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної 

пенітенціарної служби України; Колодій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського права і процесу Навчально-наукового 

інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету. 

 

 

Заболотний Андрій Володимирович, заступник Голови Національного агентства 

України з питань державної служби. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

регулювання професійної діяльності у сфері державної служби в Україні». Шифр та назва 

http://nnip.stu.cn.ua/
http://nnip.stu.cn.ua/
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спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, 

вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Шаповал Володимир Миколайович, 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства 

Верховної Ради України. 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 підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних провадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів 

Національної академії прокуратури України. 

 

 

Кішлян Віктор Леонідович, науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

публічного права. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус капітана морського 

судна». 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: Діденко 

Сергій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, директор Херсонського 

інституту «Міжрегіональна академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Заросило 

Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри управління 

безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Міжрегіональної академії 

управління персоналом; Орловська Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач відділу правової експертизи департаменту правового захисту Федерації профспілок 

України. 

 

 

Панченко Наталія Дмитрівна, суддя Київського окружного адміністративного суду. 

Назва дисертації: «Примирення сторін в адміністративному судочинстві». 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: Братель Сергій Григорович, 

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри поліцейського права Національної 

академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Ковальчук Андрій Трохимович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Державного університету 

інфраструктури та технологій; Плугатар Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради Державного 

науково-дослідного інституту МВС України. 

 

 

Ременяк Олеся Василівна, старший викладач кафедри історії України, політології та 

права Національного лісотехнічного університету України. Назва дисертації: 

«Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» 

(79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). Науковий керівник: Ковальчук 

Віталій Богданович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного 

та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної 

освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Скрипнюк 

Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, заступник Директора з наукової 

роботи інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Панчук Ірина 
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Олегівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і 

права Національного університету «Острозька академія». 

 

 

Ромашов Юрій Сергійович, заступник начальника управління кадрового 

забезпечення ГУНП в Херсонській області – начальник відділу інспекції з особового складу. 

Назва дисертації: «Публічне адміністрування кадрового забезпечення Національної поліції 

України». 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: 

Денисюк Станіслав Федорович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу проблем публічного права Науково-дослідного інституту публічного 

права. Офіційні опоненти: Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної 

діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом; Оксінь Віталій Юрійович, 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Громадської організації 

«Академія адміністративно-правових наук». 

 

 

Продан Тетяна Василівна, асистент кафедри кримінального права і криміналістики 

юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Назва дисертації: «Запобігання жіночій насильницькій злочинності в Україні». Шифр та 

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

право. Спецрада К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України (50065, 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). 

Науковий керівник: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

ректор Донецького юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: Копотун Ігор 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права 

та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 

Дем’янчука; Тіточка Тетяна Ігорівна, кандидат юридичних наук, старший судовий експерт 

сектору досліджень зброї відділу криміналістичних видів досліджень Донецького науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. 

 

Таранова Анастасія Миколаївна, ад’юнкт кафедри криміналістики та судової 

медицини Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації «Використання 

спеціальних знань при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків 

медичним або фармацевтичним працівником». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

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

Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 

площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Таран Олена Вікторівна, 

доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 

протидії злочинності Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх 

справ. Офіційні опоненти: Топчій Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби 

України; Давиденко Валерій Степанович, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Приватного 

акціонерного товариства Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира 

Великого «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»». 
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Черенков Артур Михайлович, детектив Національного бюро Першого відділу 

детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного 

антикорупційного бюро України. Назва дисертації «Розслідування декларування 

недостовірної інформації». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 

Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 

1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Осетрова Олена Станіславівна, кандидат 

юридичних наук, слідчий третього слідчого відділу Першого управління організації 

досудових розслідувань Державного бюро розслідування. Офіційні опоненти: Татаров Олег 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, керуючий партнер адвокатського об’єднання 

«Татаров, Фаринник, Головко». Мірковець Дмитро Михайлович, кандидат юридичних 

наук, доцент, заступник начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів 

Головного слідчого управління Національної поліції України. 

 

 

Комар Вікторія Володимирівна, 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». 

 

Мазурик Наталія Ігорівна, головний спеціаліст відділу забезпечення судового 

процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ, 

Київський апеляційний суд. Назва дисертації: «Доступність адміністративно-правових 

засобів захисту прав у публічно-правовій сфері». 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: Гречанюк Сергій Костянтинович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Тернопільського національного економічного університету. Офіційні 

опоненти: Рибалка Наталія Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, радник ректора 

Національної академії прокуратури України; Сикал Максим Миколайович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права 

і процесу Академії Державної пенітенціарної служби України. 

 

 

Мурихін Сергій Володимирович, заступник начальника відділу примусового 

виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби. Назва дисертації: 

«Покарання за екологічні злочини в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада К 26.142.05 

Міжрегіональної Академії управління персоналом, (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, 

тел. 490-95-00). Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Дорохіна Юлія 
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Анатоліївна, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, професор кафедри спеціально-правових дисциплін. 

Офіційні опоненти: Богатирьов Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та 

кримінології Університету державної фіскальної служби України; Колос Ольга Валеріївна, 

кандидат юридичних наук, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності 

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

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

 

 

 

Козак Юлія Юріївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Формування 

графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у закладах 

вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, 

м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

керівник: Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Войтович Ігор 

Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного 

гуманітарного університету; Осадча Катерина Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

Конох Андрій Анатолійович, викладач кафедри туризму, Запорізький національний 

університет. Назва дисертації: «Формування фахової компетентності майбутніх викладачів 

фізичного виховання у сфері екологічного туризму». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. 

(0382) 79-59-45). Науковий керівник: Маковецька Наталія Валеріївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри туризму Запорізького національного університету. 

Офіційні опоненти: Максимчук Борис Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури 

Ізмаїльського державного педагогічного університету; Зігунов Василь Миколайович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного 

сервісу Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 

 

 

Сухойваненко Людмила Федорівна, асистент кафедри фізико-математичної освіти 

та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Назва дисертації «Міжпредметні зв՚язки у навчанні елементарної математики 

майбутніх учителів математики». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (математика). Спецрада Д 26.053.03 Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). 
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Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Бевз Валентина Григорівна, 

професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Авраменко Ольга 

Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Москаленко Оксана 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики та 

математики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка.  

 

Федюшкіна Катерина Андріївна, асистент кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету. Назва дисертації 

«Формування усвідомленого ставлення до батьківства у здобувачів професійно-технічної 

освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада 

К.26.053.09 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Карпенко Олена Георгіївна, завідувач кафедри теорії та технології соціальної 

роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні 

опоненти: Бялик Оксана Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки та  освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; Байдюк Наталія Василівна, кандидат  педагогічних  наук,  доцент  

кафедри  соціальної  роботи  та  соціальної  педагогіки  Черкаського  національного  

університету  імені  Т.Г. Шевченко.  

 

Белоус Ігор Валерійович, асистент кафедри радіології та радіаційної медицини, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Назва дисертації: «Методика 

навчання фізико-технічних основ променевої діагностики з використанням мережевих 

технологій». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні 

та фармацевтичні дисципліни). Спецрада К 26.003.10 Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). 

Науковий керівник: Стучинська Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця. Офіційні опоненти: Краснов Володимир 

Володимирович, доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Войтович Ігор Станіславович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та 

методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

Іщенко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної 

хімії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Назва дисертації: 

«Формування компетентності з хімічної безпеки майбутніх лікарів у процесі навчання 

біоорганічної та біологічної хімії». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни). Спецрада К 26.003.10 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бульв. 

Шевченка, 13;  тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник: Гайова Людмила Володимирівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Офіційні опоненти: 
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Воскобойнікова Галина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського 

міжнародного університету; Староста Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 

 

 

Рогачко-Островська Марина Станіславівна, викладач кафедри теорії і методики 

дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Підготовка майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Спецрада Д 41.053.01 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 

тел. (048)723-40-98). Науковий керівник – Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційні опоненти: Ковшар Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету; 

Маліновська Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської 

Рівненського державного гуманітарного університету.   

 

 

 

 

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. 

 

 

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 
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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 унівенситету,;  Болотна Людмила 

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

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.  

 

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 

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, лікаря-рентгенолога 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 каф. 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. 
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Бадзюк Наталія Петрівна, лікар акушер-гінеколог 2-го акушерського відділення 

Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. 

Лук'янової НАМН України". Назва дисертації: “Профілактика ускладнень післяпологового 

періоду та відновлення репродуктивного здоров'я у жінок з великим інтергенетичним 

інтервалом”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада 

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

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

Науковий керівник: Туманова Лариса Євгенівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач відділення профілактики і лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві 

Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М.  

Лук'янової НАМН України". Офіційні опоненти: Бенюк Василь Олексійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного 

медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України; Грищенко Ольга 

Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри перинатології, 

акушерства і гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.  

 

 

 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 

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”. 

 

 

Бубало Наталія Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу «Інститут 

експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень», ДП «Науковий центр 

превентивної  токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя 

Міністерства охорони здоров’я України: «Ураження гепатобіліарної системи, метаболічні 

порушення та обезогенні ефекти у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації 

пестицидами». Шифр та назва спеціальності – 14.03.06 - токсикологія. Спецрада Д 26.554.01 

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Націоанальної академії медичних наук 

України» (01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. (044)284-34-27). Науковий керівник: 

Балан Галина Макарівна, доктор медичних наук, професор, головний науковий 

співробітник ДП «Науковий центр превентивної  токсикології, харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України». Офіційні опоненти: 

Овсяннікова Людмила Михайлівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник лабораторії молекулярної біології ДУ «Національний науковий центр 

радіаційної медицини Націоанальної академії медичних наук України», Кірсенко Віктор 

Володимирович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії 
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токсикології пестицидів і гагієни праці при їх застосуванні ДУ «Інститут медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва Націоанальної академії медичних наук України». 

 

 

Криничко Валерія Василівна, асистент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-

лицевої хірургії та стоматології, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 

України. Назва дисертації: «Обґрунтування використання сенсорної депривації в реабілітації 

хворих з нейрогенним порушенням слиновиділення». Шифр та назва спеціальності – 14.01.33 

– медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Спецрада Д 64.609.05 Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 

58; т. 711-79-75). Науковий керівник: Коршняк Володимир Олексійович, доктор медичних 

наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології 

НАМН України». Офіційні опоненти: Маколінець Василь Іванович, доктор медичних 

наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії біомеханіки ДУ «Інститут 

патології хребта та суглобів імені М.І. Ситенка НАМН України»; Григорова Ірина 

Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології № 1 

Харківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

Марущак Олексій Полікарпович, лікар відділення ортопедичної артрології та 

ендопротезування, Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені 

професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України". Назва дисертації: 

"Діагностика ранньої перипротезної інфекції після ендопротезування колінного та 

кульшового суглобів (клінічне дослідження)". Шифр та назва спеціальності - 14.01.21 - 

травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 Державної установи "Інститут патології 

хребта та суглобів імені професора М. І .Ситенка Національної академії медичних наук 

України" (61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80; т. (057)725-14-10). Науковий керівник: 

Філіпенко Володимир Акимович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 

патології суглобів Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені 

професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України". Офіційні опоненти: 

Істомін Андрій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної 

реабілітації та спортивної медицини Харківського національного медичного університету 

МОЗ України; Бур’янов Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. 

О.Богомольця 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 Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних 

хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук 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 
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кафедри дитячих інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О. 

Богомольця МОЗ України.  

 

Павлова Олена Михайлівна, лікар акушер-гінеколог пологового відділення для 

вагітних з акушерською патологією Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України". Назва дисертації: 

“Профілактика та лікування акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

аденоміозом”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада 

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

О.М. Лук'янової НАМН України" (04050 м. Київ, вул.П. Майбороди 8, тел. (044) 483-90-56). 

Науковий керівник: Скрипченко Наталія Яківна, доктор медичних наук, завідувач 

відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в 

акушерстві та перинатології Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України". Офіційні опоненти: Вдовиченко Юрій 

Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ 

України; Рожковська Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, професор кафедри 

акушерства та гінекології №1 Одеського національного медичного університету МОЗ 

України. 

 

 

Палкін Олександр Вікторович, лікар відділення екстреної травматологічної 

допомоги, Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. 

Ситенка Національної академії медичних наук України". Назва дисертації: "Оцінка 

кісткового блоку після поперекового задньобокового міжпоперечного спондилодезу з 

використанням кістковопластичних матеріалів (експериментально-клінічне дослідження)". 

Шифр та назва спеціальності - 14.01.21 - травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 

Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І .Ситенка 

Національної академії медичних наук України" (61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. 

(057)725-14-10). Науковий керівник: Радченко Володимир Олександрович, доктор 

медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи 

"Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії 

медичних наук України". Офіційні опоненти: Климовицький Володимир Гарійович, доктор 

медичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії 

Донецького національного медичного університету МОЗ України; Шимон Василь 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії з курсами 

травматології, оперативної хірургії та судової медицини медичного факультету Державного 

вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН 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 
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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. 

 

 

Маріна Володимир Нуцувич, асистент кафедри хірургії №1, Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Назва дисертації: 

«Ефективність і віддалені результати мініінвазивного лікування хворих з кістозними вузлами 

щитоподібної залози». 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 – 

Коломійцев Василь Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Офіційні 

опоненти – Коваленко Андрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, керівник 

відділу хірургії ендокринних залоз ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. 

Комісаренка НАМН України»; Шідловський Віктор Олександрович, доктор медичних 

наук, професор кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та 

нейрохірургією Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського. 

 

 

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, 

професор, завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова. 

 

 

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 Міністерства охорони здоров’я України; Сидюк Андрій Володимирович, 
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доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-

кишкового тракту Державної установи «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. 440-30-56, 408-05-36). 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».  

 

 

Хруник Анатолій Дмитрович, лікар-хірург обласної клінічної лікарні м. Івано-

Франківська. Назва дисертації: “Застосування паренхімозберігаючих операцій у хворих при 

хронічному панкреатиті з протоковою гіпертензією”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 

– хірургія. Спецрада К 20.601.04 Івано-Франківського національного медичного університету 

(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник: 

Шевчук Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 

2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету. Офіційні 

опоненти:  Хомяк Ігор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії 

жовчовивідних проток ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. 

Шалімова” НАМН України; Каніковський Олег Євгенович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2 Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

 

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.  

 

 



20.01.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

36 
 

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 

спеціальності – 14.01.06 – урологія. Спецрада  Д26.615.01 державної установи «Інститут 

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

керівник: Литвинець Євген Антонович. 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: діаг-

ностика 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; доктор медичних наук, професор 

Лещева Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри акушерства, гінекології і педіатрії ТОВ 

«Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини». 

 

 

 

Буткевич Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри аптечної та промислової технології 

ліків, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Назва дисертації: 

«Розробка складу, технології та дослідження таблеток з сухим порошком біомаси Flammulina 

velutipes». Шифр та назва спеціальності – 15.00.01 – технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація. Спецрада Д 26.613.04 Національної медичної 

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

тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник: Попович Валерій Павлович, доктор 

фармацевтичних наук, доцент, головний технолог ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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«ЕКМІ». Офіційні опоненти: Руденко Володимир Васильович, доктор фармацевтичних 

наук, професор, професор кафедри військової фармації Української військово-медичної 

академії; Стрілець Оксана Петрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, професор 

кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету. 

 

 

 

Вусик Дар'я Олексіївна, лікар ветеринарної медицини центру ветеринарної медицини 

«Хелс» міста Суми. Назва дисертації: «Удосконалення методів діагностики та лікування за 

піометри у кішок». Шифр та назва спеціальності – 16.00.07 – ветеринарне акушерство. 

Спецрада К 35.826.01 Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). 

Науковий керівник: Пономаренко Валерій Павлович, кандидат ветеринарних наук, доцент, 

доцент кафедри акушерства та хірургії Сумського національного аграрного університету. 

Офіційні опоненти: Желавський Микола Миколайович, доктор ветеринарних наук, 

професор, професор кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії 

Подільського державного аграрно-технічного університету; Науменко Світлана 

Валеріївна, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри ветеринарної 

репродуктології Харківської державної зооветеринарної академії.  

 

 

 

Федорова Ія Федорівна, учитель музики приватного закладу освіти І ступеня 

«Початкова школа “Смартіка”». Назва дисертації: «World music: походження, особливості 

еволюції та сучасні модифікації явища». 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: Дʼячкова Олена 

Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії світової музики 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Драч 

Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії 

української та зарубіжної музики Харківського національного університету мистецтв імені І. 

П. Котляревського; Дугіна Тетяна Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри теорії музики Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра. 

 

 

 

Бабенко Катерина Сергіївна, викладач музично-теоретичних дисциплін приватного 

дитячого закладу «Чіполіно». Назва дисертації: «Алонімія в музиці: історія, теорія, методика 

дослідження». 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: Редя Валентина Яківна, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П. І. 

Чайковського. Офіційні опоненти: Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри історії української та зарубіжної музики Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського; Коменда Ольга Іванівна, 

МИСТЕЦТВО 
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кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

 

Вінничук Ірина Петрівна, практичний психолог та вчитель української мови та 

зарубіжної літератури, Данилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Київська обл., Васильківський р-н). 

Назва дисертації: «Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого 

мистецтва засобами психологічного тренінгу КАРУС ». Шифр та назва спеціальності – 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий 

керівник: Моляко Валентин Олексійович, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Офіційні опоненти: Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка МОН України; Чистяк Ольга 

Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри  педагогіки та 

психології факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова МОН України. 

 

 

Бабатенко Олександр Васильович, директор з безпеки, ТОВ «Кондитерська 

фабрика Квітень», м. Дніпро. Назва дисертації: «Соціально-психологічна підтримка розвитку 

професіоналізму фахівців харчової промисловості». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 

– соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська 

обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник: 

Шевяков Олексій Володимирович,  доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри  практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: Попович Ігор Степанович, 

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

Херсонського державного університету; Кондес Тетяна Василівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін ЗВО «Університет 

економіки та права «КРОК». 

 

 

Білецький Павло Степанович, директор, Український північно-східний інститут 

прикладної та клінічної медицини. Назва дисертації: «Соціально-психологічні чинники 

збереження професійного здоров’я фахівців медичної галузі». Шифр та назва спеціальності – 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська 

обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник:  

Завацька Наталія Євгенівна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри  

практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля. Офіційні опоненти:  Борисюк Алла Степанівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії Буковинського 

державного медичного університету; Журба Анатолій Миколайович, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри психології та менеджменту Сєвєродонецького інституту 

Міжрегіональної Академії управління персоналом. 
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Заверуха Ольга Ярославівна, викладач кафедри соціальних дисциплін, Львівський 

державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: «Соціально-психологічні 

особливості проявів адикції та їх корекція у підлітків з сімей трудових мігрантів». Шифр та 

назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 

Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-

42). Науковий керівник: Завацька Наталія Євгенівна,  доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: Пілецька 

Любомира Сидорівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»; Боярин Лілія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області. 

 

 

 

Оніпко Зоряна Сергіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Політична 

ідеологія лібертаризму: витоки та еволюція». Шифр та назва спеціальності – 23.00.01 – 

теорія та історія політичної науки. Спецрада Д 26.001.41 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (01601, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). 

Науковий керівник: Обушний Микола Іванович, доктор політичних наук, професор 

кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Третяк Олексій Анатолійович, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара; Калінін Володимир Юрійович, кандидат політичних наук, інформаційний 

менеджер кластеру води і санітарії дитячого фонду ООН в Україні. 

 

 

Мельник Віктор Мирославович, асистент кафедри політології, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Політична 

антропологія в окцидентальному та орієнтальному вимірах (порівняльний аспект)». Шифр та 

назва спеціальності – 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Спецрада Д 26.001.41 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 

м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Кирилюк Федір 

Михайлович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Варзар 

Іван Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук, 

публічного управління та адміністрування Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова; Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, професор 

кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди.  

 

 

 

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 



20.01.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

40 
 

Коваленко Яна Олегівна, тренер-викладач з художньої гімнастики, РК ДЮСШ 

«Авангард». Назва дисертації: «Побудова змагальних композицій в художній гімнастиці на 

основі вдосконалення сенсомоторної координації». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – 

олімпійський і професійний спорт. Спецрада Д 26.829.01 Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. 

(044) 287-54-52). Науковий керівник: Болобан Вiктор Миколайович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Бердянського 

державного педагогічного університету. Офіційні опоненти: Худолій Олег Миколайович, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Сосіна Валентина 

Юріївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського. 

 

 

Рашід Шерзад Афанді, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Структура і зміст 

тренувального процесу кваліфікованих плавців у втягувальних мікроциклах». Шифр та назва 

спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Спецрада Д 26.829.01 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. 

Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: Шкребтій Юрій Матвійович, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри водних видів 

спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні 

опоненти: Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту 

Житомирського державного університету імені Івана Франка; Седляр Юрій Валерійович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

 

 

 

Присяжнюк Петро Вікторович, виконуючий обов’язки начальника головного 

управління Держгеокадастру в Запорізької області. Назва дисертації: «Демократична 

комунікативна модель як складова системи державного управління України». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 26.142.06 

Міжрегіональна академія управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 

(044) 490-95-00). Науковий керівник: Романенко Євген Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, проректор з наукової роботи Міжрегіональної академії 

управління персоналом. Офіційні опоненти: Левченко Наталія Михайлівна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»; Родченко Ігор Юрійович, 

кандидат наук з державного управління, головний державний інспектор Державної 

фіскальної служби України. 

 

 

Баранов Андрій Павлович, заступник начальника управління – директор ТОВ «ТД 

«Черкаський деревопросочувальний комбінат» (м. Полтава). Назва дисертації: «Механізми 

адаптації принципів публічного адміністрування ЄС в систему публічного управління 

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

Спецрада К 26.142.06 Міжрегіональна академія управління персоналом (03039, м. Київ, вул. 

Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Романенко Євген 

Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової 

роботи Міжрегіональної академії управління персоналом. Офіційні опоненти: Дацій Надія 

Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного 

агроекологічного університету; Усаченко Олександр Олександрович, кандидат наук з 

державного управління, офіцер відділу Міжнародного військового співробітництва у сфері 

випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки  військової частини А4444. 

 

 

 

 

Зайцева Станіслава Станіславівна, молодший науковий співробітник науково-

дослідної частини, Сумський державний університет. Назва дисертації: «Соціально-

комунікаційні аспекти висвітлення наукових новин та інновацій в інтернет-медіа 

України». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. Спецрада К 17.127.05 Класичного приватного університету (69002, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б; тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Ткаченко 

Олена Григорівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики 

та філології Сумського державного університету. Офіційні опоненти: Корнєєв Віталій 

Михайлович, доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри соціальних 

комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент кафедри журналістики Запорізького національного університету. 

 

 

Телеп Оксана Анатоліївна, викладач кафедри соціокультурної діяльності, 

заступник директора з навчальної роботи Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. Назва 

дисертації: «Розвиток та трансформація моделей соціальних комунікацій: історико-

еволюційний аналіз». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія 

соціальних комунікацій. Спецрада К 17.127.05 Класичного приватного університету 

(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б; тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: 

Шевченко Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру 

неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв. Офiцiйнi опоненти: Біличенко Ольга Леонідівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови та літератури Державного 

вищого національного закладу «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Кондрико Анастасія Андріївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент 

кафедри видавничої справи та редагування, Запорізького національного університету.  

 

 

Фомиця Олексій Леонідович, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Психоакустичний вплив на масову свідомість у соціокомунікаційній системі 

суспільства». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. Спецрада К 17.127.05 Класичного приватного університету (69002, 

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

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
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Садівничий Володимир Олексійович, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету. Офiцiйнi 

опоненти: Мітчук Ольга Андріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

професор кафедри соціальних комунікацій, декан факультету журналістики Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука; Гаврилець 

Юрій Дмитрович, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри соціальних 

комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

Карнаух Антон Сергійович, директор ТОВ «Хортиця-Агро». Назва дисертації: 

«Спортивні комунікації: медійність та соціальне конструювання спорту». Шифр та назва 

спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Спецрада К 17.127.05 

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

(061) 228-07-79). Науковий керівник: Пенчук Інна Леонідівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики та української філології 

Класичного приватного університету. Офіційні опоненти: Мітчук Ольга Андріївна, 

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри соціальних комунікацій, 

декан факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука; Баранецька Анна Дмитрівна, кандидат наук із 

соціальних комунікацій, старший викладач кафедри теорії комунікації, реклами і зв’язків з 

громадськістю факультету журналістики Запорізького національного університету.  
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