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Гнатенко  Олександр  Сергійович,  старший  викладач  кафедри  фізичних  основ
електронної  техніки  Харківського  національного  університету  радіоелектроніки.  Назва
дисертації:  «Синхронізація  мод  волоконного  лазера  за  допомогою  рідкокристалічних
комірок».  Шифр та назва  спеціальності  –  01.04.01 – фізика приладів,  елементів  і  систем.
Спецрада  Д 64.052.04  Харківського  національного  університету  радіоелектроніки  (61166,
м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016). Науковий керівник:  Мачехін Юрій Павлович,
доктор технічних  наук,  професор, завідувач кафедри фізичних основ електронної  техніки
Харківського  національного  університету  радіоелектроніки  МОН  України.  Офіційні
опоненти:  Кадан  Віктор  Миколайович,  доктор  фізико-математичних  наук,  провідний
науковий співробітник відділу фотонних процесів Інституту фізики НАН України; Сльотов
Михайло  Михайлович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  старший  науковий
співробітник  науково-дослідної  частини  Чернівецького  національного  університету
ім. Ю. Федьковича МОН України.

Горєлий  Віталій  Олександрович, молодший  науковий  співробітник  відділу
транспортних  властивостей  провідних  та  надпровідних  властивостей,  Фізико-технічний
інститут  низьких  температур  імені  Б. І. Вєркіна  НАН України.  Назва  дисертації:
«Магніторезистивні  властивості  гранульованих  оксидних  систем  зі  спін-залежним
тунелюванням електронів». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Cпецрада  Д 64.175.03 Фізико-технічного  інституту  низьких  температур  імені  Б. І. Вєркіна
НАН  України  (61103,  м.  Харків,  пр.  Науки,  47;  тел.(057)340-22-23).  Науковий  керівник:
Біляєв Євгеній Юрійович,  кандидат  фізико-математичних  наук,  cтарший  науковий
співробітник відділу провідних та надпровідних властивостей Фізико-технічного інституту
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України. Офіційні опоненти:  Дехтярук Леонід
Васильович, доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  фізики
Харківського  національного  університету  будівництва  та  архітектури  МОН  України;
Білецький  Володимир  Іванович,  кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент  кафедри
фізики низьких температур фізичного факультету Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна МОН України.

Коренюк  Наталія  Іванівна, асистент  кафедри  математичної  фізики  фізико-
математичного  факультету  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського».  Назва  дисертації:  «Крайові  задачі  для
параболічних рівнянь з особливостями та виродженнями». Шифр та назва спеціальності –
01.01.02  –  диференціальні  рівняння.  Спецрада  К  76.051.02 Чернівецького  національного
університету імені Юрія Федьковича  (58012, м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2, тел. 58-48-
11). Науковий керівник:  Івасишен Степан Дмитрович, доктор фізико-математичних наук,
професор  кафедри  математичної  фізики  фізико-математичного  факультету  Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського».  Офіційні  опоненти:  Лопушанска  Галина  Петрівна,  доктор  фізико-
математичних наук, професор  кафедри диференцiальних рiвнянь Львiвського нацiонального
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унiверситету  iменi  Iвана  Франка;  Пукальський  Іван  Дмитрович,  доктор  фізико-
математичних наук,  професор,  завiдувач кафедри диференцiальних рiвнянь Чернiвецького
нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича.

Петренко  Євген  Володимирович, молодший  науковий  співробітник  відділу
транспортних властивостей провідних та надпровідних систем,  Фізико-технічний інститут
низьких  температур  імені  Б. І. Вєркіна  НАН України.  Назва  дисертації:  «Ефекти,  що
впливають на флуктуаційну провідність та формування псевдощілинного стану в купратах та
залізовмісних  ВТНП».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.04.07  –  фізика  твердого  тіла.
Cпецрада  Д 64.175.03 Фізико-технічного  інституту  низьких  температур  імені  Б. І. Вєркіна
НАН  України  (61103,  м.  Харків,  пр.  Науки,  47;  тел.(057)340-22-23).  Науковий  керівник:
Соловйов  Андрій  Львович,  доктор  фізико-математичних  наук,  провідний  науковий
співробітник відділу транспортних властивостей провідних та надпровідних систем Фізико-
технічного  інституту  низьких  температур  імені  Б. І. Вєркіна  НАН України.  Офіційні
опоненти:  Соколенко Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук,  завідувач
відділу фізики твердого тіла і конденсованого стану речовини ННЦ «Харківський фізико-
технічний  інститут»  НАН  України;  Хаджай  Георгій  Ярославович,  кандидат  фізико-
математичних  наук, провідний  науковий  співробітник  кафедри  фізики  низьких  температур
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.

Карпин  Дмитро  Степанович, старший  викладач  кафедри  інформатики  та
інформаційних систем,  Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана
Франка.  Назва  дисертації:  «Вплив  гетеромежі  та  домішок  на  стани  та  оптичний  спектр
поглинання квантових точок». Шифр та назва спеціальності –  01.04.07  –   фізика твердого
тіла. Спецрада  К 41.053.07 Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-
98). Науковий керівник:  Пелещак Роман Михайлович,  доктор фізико-математичних наук,
професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету
імені  Івана Франка.  Офіційні  опоненти:  Гохман Олександр Рафаїлович,  доктор  фізико-
математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фізики  Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського; Глушко Євген Якович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  провідний  науковий співробітник  Інституту
фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова.

Мисько-Крутік  Наталія  Сергіївна, молодший  науковий  співробітник  відділу
теплових властивостей і  структури твердих тіл та наносистем,  Фізико-технічний інститут
низьких  температур  імені  Б. І. Вєркіна  НАН України.  Назва  дисертації:  «Структура  та
морфологія  бінарних  сплавів  на  основі  Ar,  Kr,  N2,  CH4».  Шифр та  назва  спеціальності  –
01.04.07 – фізика твердого тіла.  Cпецрада Д 64.175.03 Фізико-технічного інституту низьких
температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, пр. Науки, 47; тел.(057)340-
22-23).  Науковий  керівник: Солодовнік  Ангеліна  Олександрівна,  кандидат  фізико-
математичних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  теплових  властивостей  і
структури твердих тіл та наносистем Фізико-технічного інституту низьких температур імені
Б. І. Вєркіна  НАН України.  Офіційні  опоненти:  Бойко  Юрій  Іванович, доктор
фізико - математичних  наук, професор  кафедри  фізики  кристалів,  заступник  завідуючого
кафедри Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  МОН  України;
Сорокін Олександр Васильович, доктор фізико - математичних наук, заступник директора
з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
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Мільович Степан Степанович, старший викладач кафедри фізичної та колоїдної хімії,
ДВНЗ «Ужгородський  національний  університет».  Назва  дисертації:  «Клиноптилоліт
Сокирницького  родовища:  модифікація,  властивості,  оптимізація  параметрів,  практичне
використання».  Шифр та  назва  спеціальності  –  02.00.01 –  неорганічна  хімія.  Спецрада К
61.051.03 ДВНЗ «Ужгородський  національний  університет»  (88000,  м. Ужгород,
вул. Підгірна,  46,  тел. (031)22-3-50-91).  Науковий  керівник:  Гомонай  Василь  Іванович,
доктор  хімічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фізичної  та  колоїдної  хімії
ДВНЗ «Ужгородський  національний  університет».  Офіційні  опоненти:  Василечко  Леонід
Орестович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  професор  кафедри  напівпровідникової
електроніки  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Федорчук  Анатолій
Олександрович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри біологічної та загальної
хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Ґжицького.

Рабошвіль  Катерина  Віталіївна,  агроном-консультант  ТОВ  «Елісторг».  Назва
дисертації: «Нові аналітичні форми для спектрофотометричного визначення ванадію (V) та
селену  (VI)  на  основі  продуктів  редокс-взаємодії  з  4-сульфо-2(4'-сульфонафталін-1'-
азо)нафтолом-1». Шифр та назва спеціальності  – 02.00.02 – аналітична хімія.  Спецрада К
61.051.03 ДВНЗ «Ужгородський  національний  університет»  (88000,  м. Ужгород,
вул. Підгірна,  46,  тел. (031)22-3-50-91).  Науковий  керівник:  Чеботарьов  Олександр
Миколайович,  кандидат  хімічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  аналітичної  хімії
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Офіційні опоненти:  Вишнікін
Андрій Борисович,  доктор хімічних наук,  професор,  завідувач кафедри аналітичної  хімії
Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара;  Тимошук  Олександр
Сергійович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії Львівського
національного університету імені Івана Франка.

Діамант  Віктор  Анатолійович,  інженер-технолог  1  категорії  відділу  фізико-
неорганічної  хімії,  Інститут  загальної  та  неорганічної  хімії  ім.  В.І.  Вернадського  НАН
України.  Назва  дисертації:  «Фізико-хімічні  властивості  неводних  розчинів
біс(оксалато)боратів та біс(саліцилато)боратів лужних металів та амонію».  Шифр та назва
спеціальності  –  02.00.04–фізична  хімія. Спецрада  –  Д  26.218.01 Інституту  загальної  та
неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (03142, м. Київ, проспект академіка
Палладіна  32/34;  тел.  (044)  225-30-71) Науковий  керівник:  Каздобін  Костянтин
Олександрович, доктор  хімічних  наук,   Інститут  загальної  та  неорганічної  хімії  ім.  В.І.
Вернадського НАН України. Офіційні опоненти: Тарасенко Юрій Олександрович, доктор
хімічних наук, професор,  завідувач  лабораторією електрохімії  вуглецевих та неорганічних
наноматеріалів  Інституту  хімії  поверхні  ім.  О.  О.  Чуйка  НАН  України; Решетняк
Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та
колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Денисенко Ірина Миколаївна, інженер-технолог 1 категорії відділу хімії комплексних
сполук,  Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. Назва
дисертації: «Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) Cu- та Pd- промотованими реакціями».
Шифр та назва спеціальності – 02.00.01–неорганічна хімія. Спецрада – Д 26.218.01 Інституту
загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (03142, м. Київ, проспект
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академіка  Палладіна  32/34;  тел.  (044)  225-30-71) Науковий  керівник:  Варзацький  Олег
Анатолійович, доктор  хімічних  наук,  Інститут  загальної  та  неорганічної  хімії  ім.  В.І.
Вернадського НАН України. Офіційні опоненти: Колотілов Сергій Володимирович, доктор
хімічних наук,  в. о. заступника директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
НАН  України; Павліщук  Анна  Віталіївна, кандидат  хімічних  наук,  старший  науковий
співробітник  хімічного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка МОН України.

Завгородня Вікторія Анатоліївна,  аспірант кафедри анатомії,  фізіології  та фізичної
реабілітації  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана Хмельницького.  Назва
дисертації:  «Індивідуальні  особливості  функціонування  гемодинаміки  при  гіпокапнії
дихання  у  чоловіків».  Шифр  та  назва  спеціальності –  03.00.13  – фізіологія  людини  і
тварин.  Спецрада  К 73.053.06  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана
Хмельницького  (18031,  м.  Черкаси,  бульв.  Тараса  Шевченка,  81;  тел.  (0472)372142).
Науковий  керівник: Коваленко  Станіслав  Олександрович,  доктор  біологічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  анатомії,  фізіології  та  фізичної  реабілітації  Черкаського
національного  університету  імені  Богдана Хмельницького.  Офіційні  опоненти:  Лисенко
Олена  Миколаївна, доктор  біологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фізичної
реабілітації  та  біокінезіології  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка;
Портніченко Володимир  Ілліч,  кандидат  медичних  наук,  вчений  секретар  Інституту
фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

Мерліч Андрій Геннадійович, старший викладач кафедри мікробіології, вірусології
та біотехнології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Назва дисертації:
«Характеристика штаму  Enterococcus italicus ОНУ547 продуцента бактеріоцину». Шифр та
назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія. Спецрада К4105106 Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (38048)723-52-
54).  Науковий  керівник:  Іваниця  Володимир  Олексійович,  доктор  біологічних  наук,
професор,  професор  кафедри  мікробіології,  вірусології  та  біотехнології  Одеського
національного  університету  імені  І.І.  Мечникова.  Офіційні  опоненти:  Сківка  Лариса
Михайлівна,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  мікробіології  та
імунології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Патика Микола
Володимирович, доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  завідувач  кафедри
екобіотехнології  та  біорізноманіття  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України. 

Лещенко Іван В’ячеславович,  старший викладач кафедри фізіології Національного
медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця.  Назва  дисертації:  «Структурно-
функціональний  стан  підшлункової  залози  за  умов  розвитку  ожиріння».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  03.00.13  –  фізіологія  людини  і  тварин.  Спецрада  Д 26.001.38  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,  м. Київ,
вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий  керівник:  Фалалєєва  Тетяна
Михайлівна,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  біомедицини  ННЦ
«Інститут  біології  та  медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка МОН України. Офіційні опоненти: Літовка Ірина Георгіївна, доктор біологічних
наук,  старший науковий співробітник,  провідний науковий співробітник  відділу клінічної
патофізіології Інституту  фізіології  ім.  О.О.  Богомольця  НАН  України;  Фоменко  Ірина
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Степанівна,  доктор  біологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  біологічної  хімії
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Ревка  Ольга  Володимирівна,  молодший  науковий  співробітник  відділу  хімії  та
біохімії  ферментів,  Інститут  біохімії  ім.  О.В.  Палладіна  НАН України.  Назва  дисертації:
«Координування процесів тромбоутворення та фібринолізу за участі клітин крові». Шифр та
назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. О.В.
Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74). Науковий
керівник:  Гриненко  Тетяна  Вікторівна,  доктор  біологічних  наук,  провідний  науковий
співробітник  Інституту  біохімії  ім.  О.В.  Палладіна  НАН  України.  Офіційні  опоненти:
Верьовка  Сергій  Вікторович,  професор,  доктор  біологічних  наук,  завідувач  лабораторії
біохімії ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»; Дворщенко
Катерина  Олександрівна,  доктор  біологічних  наук,  завідувач  НДЛ  біохімії,  відділення
біологічних  і  біомедичних  технологій  ННЦ  “Інститут  біології  та  медицини”  Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка.

Труш Марія Миколаївна, інженер відділу медико-біологічних досліджень, Інститут
біоорганічної  хімії  та  нафтохімії  ім. В.П. Кухаря  НАН  України.  Назва  дисертації:
«Атимікробна активність і токсичність функціоналізованих онієвих солей». Шифр та назва
спеціальності – 02.00.10 – біоорганічна хімія. Спецрада Д 26.220.01 Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії  ім. В.П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел.
(044) 558-53-88). Науковий керівник:  Метелиця Лариса Олексіївна, кандидат біологічних
наук,  завідувач  відділу  медико-біологічних  досліджень  Інституту  біоорганічної  хімії  та
нафтохімії  ім.  В.П.  Кухаря НАН  України.  Офіційні  опоненти:   Бражко  Олександр
Анатолійович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хімії,  голова  НТР
біологічного  факультету  Запорізького  національного  університету;  Трохименко  Олена
Петрівна,  кандидат  біологічних  наук,  доцент  кафедри вірусології  Національної  медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Демська Наталія Павлівна,  старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих
технологій,  автоматизації  та  мехатроніки  Харківського  національного  університету
радіоелектроніки.  Назва  дисертації:  «Технологія  електричних  міжз’єднань  модулів
електронної техніки». Шифр та назва спеціальності  –  05.27.06 – технологія, обладнання та
виробництво  електронної  техніки.  Спецрада  Д 64.052.04  Харківського  національного
університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016). Науковий
керівник: Невлюдов Ігор Шакирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерно-інтегрованих  технологій,  автоматизації  та  мехатроніки  Харківського
національного університету радіоелектроніки МОН України. Офіційні опоненти: Овчаренко
Віталій  Євгенович,  доктор  технічних  наук,  професор,  заступник  директора  з  наукової
роботи Державного  підприємства  Науково-дослідний  технологічний  інститут
приладобудування,  Національне  космічне  агентство  України;  Когдась  Максим
Григорович,  кандидат  технічних  наук,  доцент, доцент  кафедри  автоматизації  та
інформаційних  систем  Кременчуцького  національного  університету  ім.  Михайла
Остроградського МОН України.
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Тительмаєр Костянтин Олександрович, молодший науковий співробітник кафедри
біомедичних  радіоелектронних  апаратів  та  систем  Чернігівського  національного
технологічного університету.  Назва дисертації:   «Високоефективні  перетворювачі  напруги
для  портативних  фотоелектричних  систем».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.09.12  –
напівпровідникові  перетворювачі  електроенергії.  Спецрада  Д  26.187.01  Інституту
електродинаміки  (03057,  м.  Київ,  просп.  Перемоги,  56;   тел.  (044)  366-26-45).  Науковий
керівник: Велігорський  Олександр  Анатолійович, кандидат  технічних  наук,  доцент,
завідувач  кафедри  біомедичних  радіоелектронних  апаратів  та  систем  Чернігівського
національного  технологічного  університету.  Офіційні  опоненти: Новський  Володимир
Олександрович,  доктор  технічних  наук,  провідний  науковий  співробітник  відділу
стабілізації  параметрів  електромагнітної  енергії  Інституту електродинаміки НАН України;
Бондаренко  Олександр  Федорович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
промислової  електроніки  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Вонсевич  Костянтин  Петрович,  асистент  кафедри  виробництва  приладів,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського». Назва  дисертації:  «Міографічна  система  біонічної  руки  з  оптичною
ідентифікацією  типу  поверхні». 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  консультант:  Безуглий  Михайло
Олександрович,  доктор  технічних  наук,  доцент  приладобудівного  факультету
Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені
Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Мисюра Анатолій Григорович, доктор біологічних
наук, кандидат технічних наук, директор Інституту прикладних проблем фізики і біофізики
НАН України;  Нікітчук Тетяна Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач
кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій Державного університету «Житомирська
політехніка».

Коваль Віталій Ігорович,  менеджер проектів,  ПАТ «Укрнафта». Назва дисертації:
"Удосконалення  методу  розрахунку  початкових  запасів  покладів  вуглеводнів  з
використанням рівняння матеріального балансу".  Шифр та назва спеціальності – 05.15.06 –
розробка  нафтових  та  газових  родовищ.  Спецрада   Д  20.052.02   Івано-Франківського
національного  технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м.  Івано-Франківськ,  вул.
Карпатська,  15; тел.  (0342) 72-71-07).  Науковий  керівник:  Чудик Ігор Іванович, доктор
технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного
технічного  університету  нафти  і  газу.  Офіційні  опоненти:  Акульшин Олександр
Олексійович, доктор технічних наук, доцент, заступник голови правління з наукової роботи
ПАТ  “Український  нафтогазовий  інститут”; Бойко  Ростислав  Васильович, кандидат
технічних наук, начальник управління підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз».

Косьянова  Анна  Ігорівна,  провідний  інженер  відділу  гідроаеромеханіки
енергетичних  машин,  Інститут  проблем  машинобудування  ім.  А.  М.  Підгорного  НАН
України. Назва дисертації:  «Підвищення ефективності регулюючого відсіку парової турбіни
великої  потужності».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.05.16  –  турбомашини  та
турбоустановки.  Спецрада  Д 64.180.02  Інституту  проблем  машинобудування  
ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (0572)94-
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55-14). Науковий керівник: Русанов Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор,
директор  Інституту  проблем  машинобудування  ім.  А.  М.  Підгорного  НАН  України.
Офіційни  опоненти:  Усатий  Олександр  Павлович,  доктор  технічних  наук,  завідувач
кафедри  турбінобудування  Національного  технічного  університету  «Харківский
політехнічний  інститут»;  Гришин  Микола  Миколайович,  кандидат  технічних  наук,
начальник сектору Акціонерного товариства «Турбоатом».

Міхеєв Володимир Сергійович, заступник голови Державного космічного агентства
України.  Назва  дисертації:  «Оцінювання  екологічного  впливу  мобільних  техногенних
об’єктів на стан довкілля на прикладі газотурбінних двигунів».  Шифр та назва спеціальності
–  21.06.01  –  екологічна  безпека.  Спецрада  Д  26.880.01  Державної  екологічної  академії
післядипломної  освіти  та  управління  (03035,  м.  Київ,  вул.  Митрополита  Василя
Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий керівник: Присяжний Володимир
Ілліч, кандидат технічних наук, начальник Національного центру управління та випробувань
космічних засобів. Офіційні опоненти:  Треснюк Василь Миколайович, доктор технічних
наук, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НАН України;  Фролов Валерій Федорович,  доктор
технічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету
МОН України.

Нечаєв  Андрій  Вікторович,  провідний  інженер  відділу  загальнотехнічних
досліджень в енергетиці,  Інститут  проблем машинобудування ім.  А.  М. Підгорного НАН
України. Назва дисертації:  «Визначення негативного впливу електризованої пари на робочі
лопатки вологопарових турбін та розробка методів їх захисту». Шифр та назва спеціальності
–  05.05.16  –  турбомашини  та  турбоустановки.  Спецрада  Д  64.180.02  Інституту  проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул. Пожарського,
2/10;  тел.  (0572)94-55-14).  Науковий  керівник:  Тарелін  Анатолій  Олексійович, доктор
технічних  наук,  професор,  член-кореспондент  НАН  України,  завідувач  відділу
загальнотехнічних досліджень в енергетиці Інституту проблем машинобудування ім. А. М.
Підгорного  НАН  України.  Офіційни  опоненти:  Суботович  Валерій  Петрович,  доктор
технічних  наук,  старший  науковий  співробітник,  професор  кафедри  турбінобудування
Національного  технічного  університету  «Харківский  політехнічний  інститут»;  Швецов
Віктор  Леонідович,  кандидат  технічних  наук,  головний  конструктор  парових  турбін
Акціонерного товариства «Турбоатом».

Колотило  Михайло  Петрович,  науковий  співробітник  національного  природного
парку «Вижницький».  Назва дисертації:  «Екологічна безпека рекреаційних територій (на
прикладі національного природного парку «Вижницький»)». Шифр та назва спеціальності –
21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада К 35.052.22 Національного університету «Львівська
політехніка»  (79013,  Львів-13,  вул.  С.  Бандери,  12),  тел.  258-21-11).  Науковий керівник:
Масікевич  Юрій  Григорович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  професор  кафедри
гігієни  та  екології  ВДНЗ  «Буковинський  державний  медичний  університет».  Офіційні
опоненти:  Адаменко  Ярослав  Олегович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Попович  Василь  Васильович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  Директор  Інституту
цивільної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
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Чебанов Тарас  Леонідович,  асистент  кафедри  будівельних  технологій  Київського
національного  університету  будівництва  і  архітектури.  Назва  дисертації:  «Технологія
зведення швидкорозбірних та розбірних плівкових теплиць». Шифр та назва спеціальності –
05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Спецрада: Д
26.056.03,   Київський національний  університет  будівництва  i  архітектури  МОН України
(03037,  м.  Київ,  Повiтрофлотський  пр.,  31;  тел.  (044)  241-55-33.  Науковий  керівник:
Тонкачеєв  Геннадій  Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  проректор  з
навчально-методичної  роботи,  Київський  національний  університет  будівництва  і
архітектури, МОН України. Офіційний опонент: Григоровський Петро Євгенович, доктор
технічних наук, перший заступник директора, Державне підприємство «Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва ім. В.С Балицького» МРГтаТ України;  Білик Андрій
Олексійович, кандидат технічних наук, експерт, ГО «Нова комунальна Україна» м. Київ. 

Балдук Георгій Павлович,  асистент кафедри менеджменту і маркетингу, Одеської
державної  академії  будівництва  та  архітектури.  Назва  дисертації:  «Моделі  і  методи
прийняття  рішень  в  управлінні  інвестиційно-будівельними  проектами». Шифр  та  назва
спеціальності  –  05.13.22  –  управління  проектами  та  програмами.  Спецрада  Д  41.060.01
Одеського  національного  морського  університету  (65029,  м.  Одеса,  вул.  Мечнікова,34,
т. 732-17-35, факс 732-16-Науковий керівник:  Рибак Анатолій Іванович, доктор технічних
наук, професор, професор кафедри «Технічна кібернетика ім. проф. Р.В. Меркта» Одеського
національного морського університету. Офіційні опоненти:  Чимшир Валентин Іванович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  суднових  енергетичних  установок  і
систем  Дунайського  інституту  Національного  університету  «Одеської  морської  академії»;
Бушуєв  Денис  Антонович,  кандидат  технічних  наук,  доцент  кафедри  інформаційних
технологій Київського національного університету будівництва і архітектури.

Сеньков  Олег  Вікторович,  старший  викладач  кафедри  інформаційних  систем  та
технологій Державного університету телекомунікацій. Назва дисертації:  «Методика взаємодії
телекомунікаційних мереж в умовах невизначеності на базі теорії управління».  Шифр та назва
спеціальності:  05.12.02  «Телекомунікаційні  системи  та  мережі».  Спецрада  Д  26.861.01
Державного університету телекомунікацій (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044)
249-25-88).  Науковий  керівник: Бондарчук  Андрій  Петрович,  доктор  технічних  наук,
професор, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного
університету  телекомунікацій.  Офіційні  опоненти:  Коваль  Валерій  Вікторович,  доктор
технічних  наук,  професор,  професор кафедри  автоматики  та  робототехнічних  систем  ім.
академіка  І.І.  Мартиненка Національного університету біоресурсів  і  природокористування
України;   Полоневич Андрій Петрович,  кандидат технічних наук, інженер інформаційно-
телекомунікаційних систем відділу контролю та підтримки фіксованих сервісів департаменту
управління мережами та сервісами ПрАТ «Київстар»

Гузенко Віталій Вікторович, асистент кафедри автоматизованих електромеханічних
систем, Харківський  національний  технічний  університет  сільського  господарства  імені
Петра  Василенка. Назва  дисертації:  «Імпульсна  електромагнітна  технологія  і  електронні
системи лікування диспепсії  телят». Шифр та назва спеціальності  05.11.17 – біологічні та
медичні  прилади і  системи.  Спецрада Д 64.832.01 Харківського національного технічного
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університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка  (61002,  м. Харків,  вул.
Алчевських,  44;  (057)700-38-88).  Науковий  керівник:  Лисиченко  Микола  Леонідович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри автоматизованих  електромеханічних
систем Харківського національного технічного університету сільського господарства імені
Петра Василенка. Офіційні  опоненти:  Піротті Євген Леонідович,  доктор технічних наук,
професор,  професор  кафедри  комп’ютерної  математики  та  аналізу  даних  Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Аврунін Олег Григорович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  біомедичної  інженерії  Харківського
національного університету радіоелектроніки.

Міленін  Дмитро  Миколайович,  старший  викладач  кафедри  автоматизованих
електромеханічних  систем,  Харківський  національний  технічний  університет  сільського
господарства  імені  Петра  Василенка.  Назва  дисертації:  «Обгрунтування  параметрів
електротехнічного  комплексу  лазерної  обробки інкубаційних  яєць  перед  знезараженням».
Шифр та назва спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Спецрада Д
64.832.01 Харківського національного технічного університету сільського господарства імені
Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; (057)700-38-88). Науковий керівник:
Лисиченко  Микола  Леонідович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
автоматизованих  електромеханічних  систем  Харківського  національного  технічного
університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка.  Офіційні  опоненти:
Червинський  Леонід  Степанович, доктор  технічних  наук,  професор  кафедри
електротехніки, електромеханіки і електротехнології Національного університету біоресурсів
і природокористування України; Гриб Олег Герасимович, доктор технічних наук, професор
кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”.

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

Василенко  Сергій  Вікторович,  старший  викладач  кафедри  «Інженерія  та
технологія»,  Азовський морський інститут  Національного  університету  «Одеська  морська
академія».  Назва  дисертації:  «Дослідження  причин  зниження  терміну  служби  ізоляції
асинхронних  двигунів  напругою  до  1000  В».  Шифр  та  назва  спеціальності  05.09.03  –
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електротехнічні  комплекси та системи.  Спецрада Д 64.832.01 Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 44; (057) 700-38-88). Науковий керівник:  Кривоносов Валерій Єгорович,
доктор  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  «Інженерія  та  технологія»,  Азовський
морський  інститут  Національного  університету  «Одеська  морська  академія».  Офіційні
опоненти:  Гриб Олег Герасимович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
автоматизації  та  кібербезпеки  енергосистем  Національного  технічного  університету
«Харківський політехнічний інститут»; Ягуп Катерина Валеріївна, доктор технічних наук,
доцент, доцент кафедри електричного транспорту Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова.

Волков  Олег  Олексійович, старший  викладач  кафедри  матеріалознавства,
Національний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний  інститут».  Назва
дисертації:  «Підвищення  експлуатаційної  стійкості  деталей  та  інструменту  методом
термофрикційного зміцнення». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство.
Спецрада  Д  64.832.04  Харківського  національного  технічного  університету  сільського
господарства імені Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057)700-38-
88). Науковий керівник: Погрібний Микола Андрійович, кандидат технічних наук, доцент,
професор кафедри матеріалознавства Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут».  Офіційні  опоненти:  Клочко Оксана Юріївна,  доктор технічних
наук,  доцент  кафедри  технології  матеріалів  Харківського  національного  технічного
університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка;  Олійник  Олександр
Купріянович, кандидат технічних наук, провідний інженер-технолог центральної заводської
лабораторії  державного  підприємства  «Завод  імені  В.  О.  Малишева»,  концерна
«Укроборонпром». 

Ізмайлов  Артем  Вікторович,  асистент  кафедри  комп’ютерних  наук  та
інформаційних  систем  Державного  вищого  навчального  закладу  „Прикарпатський
національний університет імені  Василя Стефаника”.  Назва  дисертації:  «Методи та  засоби
трійкових  симетричних  перетворень  для  цифрової  обробки  інформації».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  05.13.05  –  комп’ютерні  системи  та  компоненти.  Спецрада  Д  05.052.01
Вінницького національного технічного університету (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,
95;  тел.  (0432)  56-08-48).  Науковий  керівник:  Петришин Любомир Богданович, доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем
ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника».  Офіційні
опоненти: Лужецький Володимир Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету; Баловсяк
Сергій Васильович,  доктор технічних наук, доцент,  доцент кафедри комп’ютерних систем
та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Кузьміна Наталя Федорівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Інформаційна
технологія підтримки прийняття групових рішень у розподілених системах». Шифр та назва
спеціальності  –  05.13.06  –  інформаційні  технології.  Спецрада   Д  05.052.01 Вінницького
національного технічного  університету  (21021,  м.  Вінниця,  Хмельницьке  шосе,  95;  тел.
(0432) 56-08-48).  Науковий керівник:  Квєтний Роман Наумович, доктор  технічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  автоматизації  та  інтелектуальних  інформаційних  технологій
Вінницького  національного  технічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Вишнівський
Віктор  Вікторович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  комп’ютерних
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наук  Державного  університету  телекомунікацій;  Зіатдінов  Юрій  Кашафович,  доктор
технічних  наук,  професор,  декан  аерокосмічного  факультету  Національного  авіаційного
університету.

Мандра Андрій Валерійович, викладач кафедри інформаційних управляючих систем
та технологій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Назва
дисертації:  «Радіоімпульсна  технологія  і  системи  підвищення  репродуктивної  здатності
стерляді». Шифр та назва спеціальності 05.11.17- біологічні та медичні прилади і системи.
Спецрада  Д  64.832.01  Харківського  національного  технічного  університету  сільського
господарства імені Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; (057)700-38-88).
Науковий  керівник:  Тітова  Наталія  Володимирівна,  доктор  технічних  наук,  доцент
кафедри  інформаційних  систем  і  технологій  Київського  національного  транспортного
університету.  Офіційні  опоненти:  Аврунін  Олег  Григорович, доктор  технічних  наук,
професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету
радіоелектроніки;  Філатова  Ганна  Євгенівна,  доктор  технічних  наук,  доцент,  професор
кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут».

Одайська Христина Савеліївна, асистент  кафедри комп’ютерних систем та мереж
Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича.  Назва  дисертації:
«Методи та засоби підвищення візуальної якості зображень у комп’ютеризованих оптико-
електронних  системах».  Шифр та  назва  спеціальності  –  05.13.05 – комп’ютерні системи та
компоненти.  Спецрада  Д  05.052.01 Вінницького  національного технічного  університету
(21021,  м.  Вінниця,  Хмельницьке  шосе,  95;  тел.  (0432)  56-08-48).  Науковий  керівник:
Баловсяк  Сергій  Васильович, доктор  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
комп’ютерних  систем  та  мереж  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича.  Офіційні  опоненти:  Березький Олег Миколайович,  доктор технічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  комп’ютерної  інженерії  Тернопільського  національного
економічного  університету;  Мартинюк  Тетяна  Борисівна,  доктор  технічних  наук,
професор, професор кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного
університету.

Сепеда Гуаман  Діего  Фернандо, викладач  кафедри  економіки  та  менеджменту
Приватний  вищий  навчальний  заклад  «Університет  сучасних  знань».  Назва  дисертації:
«Протиризикове управління стейкхолдерами організаційних проектів у сфері обслуговування
літаків  в  умовах  поведінкової  економіки».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.13.22  –
управління  проектами  та  програмами.  Спецрада  К  35.874.02  Львівського  державного
університету безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35;
тел.(032)233-00-88).  Науковий  керівник:  Данченко  Олена  Борисівна,  доктор  технічних
наук,  доцент,  професор  кафедри  програмного  забезпечення  автоматизованих  систем
Черкаського державного технологічного університет.  Офіційні  опоненти:  Чумаченко Ігор
Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами
в міському господарстві  і  будівництві Харківського  національного  університету  міського
господарства імені О.М. Бекетова МОН України;  Ратушний Роман Тадейович,  кандидат
технічних  наук,  доцент,  перший проректор  Львівського  державного університету  безпеки
життєдіяльності ДСНС України.

Фтома  Оксана  Віталіївна, старший  викладач  кафедри  права  Львівського
національного аграрного університету МОН України. Назва дисертації: «Моделі та методи

11

http://pm.kname.edu.ua/
http://pm.kname.edu.ua/
http://www.kname.edu.ua/
http://www.kname.edu.ua/


16.07.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ціннісно-орієнтованого  управління  інтегрованими  проєктами  аграрного  виробництва  (на
прикладі виробництва сировини та біопалива)». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 –
управління  проектами  та  програмами.  Спецрада  К  35.874.02  Львівського  державного
університету безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35;
тел.(032)233-00-88).  Науковий  керівник:  Тригуба  Анатолій  Миколайович,  доктор
технічних наук, доцент,  завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Львівського
національного аграрного університету МОН України. Офіційні опоненти: Бушуєва Наталія
Сергіїна,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  управління  проектами
Київського національного університету будівництва та архітектури МОН України;  Івануса
Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри права та менеджменту у
сфері  цивільного  захисту Львівського  державного  університету  безпеки  життєдіяльності
ДСНС України.

Золотарьова Іванна Богданівна, провідний інженер технічного відділу Басейнового
управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну. Назва дисертації  «Оцінювання
еколого-агромеліоративного стану осушуваних ґрунтів Львівської області»  Шифр та назва
спеціальності:  03.00.16  –  екологія.  Спецрада К  47.104.05  Національного  університету
водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України (33028,
м.  Рівне,  вул.  Соборна,  11),  тел.  (0362)63-32-09.   Науковий  керівник: Прищепа  Алла
Миколаївна  кандидат  сільськогосподарських  наук,  професор,   директор  навчально-
наукового  інституту  агроекології  та  землеустрою  Національного  університету  водного
господарства  та  природокористування.  Офіційні  опоненти: Пічура  Віталій  Іванович,
доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  завідувач  кафедри  екології  та  сталого
розвитку ім. професора Ю.В. Пилипенка Херсонського аграрного державного університету;
Рибак Віктор Валерійович,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри
екології Хмельницького національного університету. 

Найденко  Валентина  Михайлівна,  завідувач  лабораторії  «Демонстраційне
колекційне  поле  сільськогосподарських  культур»  кафедри  рослинництва  Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: «Продуктивність
гібридів  сорго  зернового  залежно  від  ширини  міжряддя  та  удобрення  в  умовах
Лівобережного Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності: 06.01.09 «Рослинництво».
Спецрада  Д 26.004.10  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
(03041,  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони  15;  тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий  керівник:
Каленська Світлана Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач
кафедри  рослинництва  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України. Офіційні опоненти:  Федорчук Михайло Іванович, доктор сільськогосподарських
наук,  професор,  професор  кафедри  рослинництва  та  садово-паркового  господарства
Миколаївського  національного  аграрного  університету;  Присяжнюк  Олег  Іванович,
кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії математичного моделювання та
інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
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Редзюк Вячеслав Володимирович, викладач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  Назва
дисертації: «Молодіжні організації України в контексті суспільно-політичного життя 2004-
2014 рр.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 27.053.01
ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди» (08401, Київська область, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-
63-94).  Науковий керівник:  Коцур Віктор Петрович,  доктор історичних  наук,  професор,
ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди». Офіційні  опоненти:  Любовець Олена Миколаївна,  доктор історичних наук,
професор  кафедри  філософії  та  соціально-гуманітарних  дисциплін  ПВНЗ  «Міжнародний
науково-технічний  університет  імені  Юрія  Бугая»;  Шкабко  Сергій  Іванович,  кандидат
історичних  наук,  начальник  відділу  міжнародних  освітніх  проектів  Управління
міжнародного співробітництва та протоколу МОН України.

Волік Надія Володимирівна, аспірантка кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства
Тернопільського  національного  педагогічного  університету  імені  В.  Гнатюка.  Назва
дисертації: «Становлення і розвиток Української Католицької Церкви у Канаді (кінець ХІХ –
друга половина ХХ ст.)». Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство (історичні
науки).  Спецрада  Д  48.125.01  Національного  університету  «Острозька  академія»  (35800,
Рівненська обл.,  м. Острог,  вул. Семінарська,  2; тел.  (03654) 2-29-49).  Науковий керівник:
Бистрицька Елла Володимирівна,  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
всесвітньої  історії  та  релігієзнавства  Тернопільського  національного  педагогічного
університету імені В. Гнатюка. Офіційні опоненти: Шеретюк Руслана Миколаївна, доктор
історичних наук, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Рівненського державного гуманітарного університету; Бублик Тарас Теодорович, кандидат
історичних наук, старший викладач кафедри церковної історії, науковий працівник Інституту
історії Церкви Українського Католицького Університету.

Вуйко Богдан Іванович,  тимчасово не  працює.  Назва дисертації:  «Адміністративна
діяльність  генерал-губернатора  М. Г. Рєпніна  (Волконського)  (1816-1834)  на  території
Лівобережної  України:  історіографія».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  07.00.06  –
історіографія,  джерелознавство  та  спеціальні  історичні  дисципліни.  Спецрада  К 27.053.02
ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди» (08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий
керівник:  Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
історії  та  культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Шаравара Тамара Олексіївна,
доктор  історичних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  і
перспективного  розвитку  Полтавської  державної  аграрної  академії;  Кузьменко  Андрій
Володимирович,  кандидат  історичних  наук,  завідувач  науково-дослідного  відділу
«Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного» Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав».

Савченко Світлана Володимирівна, викладач кафедри історичної та громадянської
освіти  Інституту  післядипломної  освіти,  Київський  університет  імені  Бориса  Грінченка.
Назва  дисертації:  «Олена  Апанович  у  науковому  та  громадському  житті  України  другої
половини ХХ ст.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада К
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26.133.02  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  (04053,  місто  Київ,  вулиця
Бульварно-Кудрявська,  18/2;  тел.  (044) 272-19-02).  Науковий  керівник:  Бонь  Олександр
Іванович,  кандидат  історичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  історії  України  Історико-
філософського  факультету  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка.  Офіційні
опоненти:  Даниленко Віктор Михайлович,  доктор історичних наук,  професор, завідувач
відділу  історії  України  другої  половини  ХХ  ст.  Інституту  історії  України  Національної
академії  наук  України;  Сухобокова  Ольга  Олегівна,  кандидат  історичних  наук,  доцент,
доцент  кафедри  нової  та  новітньої  історії  зарубіжних  країн  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка.

Клос  Андрій  Ігорович, вчитель  історії  та  правознавства  комунального  закладу
«Нікопольська  загальноосвітня  середня  школа  № 11»  м. Нікополя.  Назва  дисертації:
«Примусова евакуація  польських громадян  до УРСР 1944–1946 рр.:  причини,  підстави  та
характер». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 26.228.01
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
(01001,  м.  Київ,  вул.  Трьохсвятительська  4;  тел.  (044)  279-08-63).  Науковий  керівник:
Однороженко  Олег  Анатолійович,  доктор історичних  наук,  старший  науковий
співробітник  відділу  теорії  і  методики  археографії  та  джерелознавчих  наук  Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Офіційні
опоненти:  Віднянський Степан Васильович, доктор історичних наук,  професор, завідувач
відділу  історії  міжнародних  відносин  і  зовнішньої  політики  України Інституту  історії
України НАН України; Давиденко Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент,
доцент  кафедри  всесвітньої  історії  та  міжнародних  відносин Ніжинського  державного
університету імені Миколи Гоголя.

Бараняк  Ігор  Євгенович, провідний  інженер  відділу  проблем  соціально-
гуманітарного  розвитку  регіонів  Державної  установи  «Інститут  регіональних  досліджень
імені  М.І.  Долішнього  НАН  України».  Назва  дисертації:  «Демографічне  відтворення  в
умовах  формування  та  розвитку  територіальних  міграційних  систем».  Шифр  та  назва
спеціальності –  08.00.07  –  демографія,  економіка  праці,  соціальна  економіка  і  політика.
Спецрада  Д 11.051.03 Донецького національного  університету імені  Василя Стуса  (21021,
м. Вінниця,  вул.  600-річчя,  21;  тел.  (0432)  50-89-30).  Науковий  керівник:  Садова  Уляна
Ярославівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  теоретичної  та
прикладної  економіки  Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні
опоненти: Левчук  Наталія  Михайлівна, доктор  економічних  наук,  головний  науковий
співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Смалійчук Ганна Володимирівна,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки
праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Боліла  Надія  Василівна, старший  викладач  кафедри  економіки  будівництва
Київського  національного  університету  будівництва  і  архітектури.  Назва  дисертації:
«Економіко-управлінський  інструментарій  забезпечення  антикризового  потенціалу
будівельних  підприємств».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та
управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 26.056.10
Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський
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пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Стеценко Сергій Павлович,
доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  економіки  будівництва  Київського
національного  університету  будівництва  і  архітектури.  Офіційні  опоненти:  Скупський
Руслан  Миколайович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
підприємництва, управління та адміністрування Миколаївського міжрегіонального інституту
розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
Загорецька  Олена  Ярославівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
економіки підприємства та інвестицій НУ «Львівська політехніка».

Гіренко  Юрій  Олександрович,  молодший науковий  співробітник  відділу
інвестиційного  та  матеріально  –  технічного  забезпечення,  Національний  науковий  центр
“Інститут  аграрної  економіки”.  Назва  дисертації:  “Модернізація  хмелярських підприємств
України”. Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності).  Спецрада Д 26.350.01 Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21,
258-31-80).  Науковий  керівник:  Захарчук  Олександр  Васильович,  доктор  економічних
наук,  завідуючий  відділу  інвестиційного  та  матеріально  –  технічного  забезпечення
Національного  наукового  центру  “Інститут  аграрної  економіки”.  Офіційні  опоненти:
Збарський  Василь  Кузьмич,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
маркетингу  та  міжнародної  торгівлі  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України; Муляр Тамара Станіславівна, кандидат економічних наук,
доцент, завідувачка економічним відділенням Житомирського агротехнічного коледжу.

Грицишин  Анна  Тарасівна,  старший  лаборант  кафедри  міжнародного  економічного
аналізу  і  фінансів,  Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка.  Назва
дисертації: «Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.02  –  світове  господарство  і  міжнародні  економічні
відносини.  Спецрада  Д 26.001.02  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка  МОН  України  (01601,  м. Київ,  вул. Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).
Науковий керівник:  Лапчук Богдан Юрійович,  кандидат економічних наук,  доцент,  доцент
кафедри  міжнародного  економічного  аналізу  і  фінансів  Львівського  національного
університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:  Кістерський  Леонід  Леонідович,
доктор  економічних  наук,  професор,  директор  Інституту  міжнародного  ділового
співробітництва; Шнирков Олександр Олександрович, кандидат економічних наук, доцент,
доцент  кафедри  світової  економіки  Київського  національного  торговельно-економічного
університету.

Калінічук Надія Степанівна,  викладач кафедри міжнародного туризму і готельного
бізнесу,  Тернопільський  національний  економічний  університет.  Назва  дисертації:
«Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення життєвого рівня». Шифр
та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами
економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного
університету  (46009,  м.  Тернопіль,  вул.  Львівська,  11;  тел.(0352)  47-50-59). Науковий
керівник:  Брич  Василь  Ярославович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри  міжнародного  туризму  і  готельного  бізнесу  Тернопільського  національного
економічного університету. Офіційні опоненти: Череп Алла Василівна, доктор економічних
наук,  професор,  декан  економічного  факультету  Запорізького  національного  університету.
Климчук  Альона  Олегівна, доктор  економічних  наук,  доцент  кафедри  економіки
Вінницького національного  аграрного університету.
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Кононенко  Олена  Леонідівна,  головний  бухгалтер  КЗ  «Черкаська  обласна
філармонія». Назва дисертації: «Аналіз та контроль фінансової звітності бюджетних установ
України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 58.082.03  Тернопільського  національного
економічного університету (46009,  м.  Тернопіль,  вул.  Львівська,  11,  тел.  (0352) 47-50-59).
Науковий  керівник:  Рекова  Наталія  Юріївна,  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувачка кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії
(м.  Краматорськ).  Офіційні  опоненти:  Шалімова  Наталія  Станіславівна, доктор
економічних наук, професор, декан факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського
національного  технічного  університету;  Дорошенко  Олена  Олександрівна, кандидат
економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  обліку  і  аудиту  Національного  університету
водного господарства та природокористування.

Матвійчук  Людмила  Олександрівна,  молодший  науковий  співробітник  науково-
дослідної частини, Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації:
«Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Рівненської області)».
Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності). Спецрада  Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного
університету  (46009,  м.  Тернопіль,  вул.  Львівська,  11,  тел.  (0352)  47-50-59).  Науковий
керівник: Палюх Микола Степанович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
обліку  та  економіко-правового  забезпечення  агропромислового  бізнесу  Тернопільського
національного економічного університету. Офіційні опоненти:  Кафка Софія Михайлівна,
доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувачка  кафедри  обліку  та  оподаткування  Івано-
Франківського національного технічного університету;  Зінкевич Оксана Володимирівна,
кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри  обліку  і  аудиту  Національного  університету
водного господарства та природокористування.

Патарідзе-Вишинська  Марина  Володимирівна,  завідувач  навчальної  лабораторії
спортивного  туризму  кафедри  міжнародного  туризму  та  країнознавства  факультету
міжнародних  відносин  Національного авіаційного університету. Назва  дисертації:
«Фінансова  безпека суб’єктів  аграрного підприємництва».  Шифр та назва спеціальності  –
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада – Д 26.350.02 Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України (03127, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80).  Науковий керівник:  Жук Валерій
Миколайович, доктор економічних наук, професор,  головний науковий співробітник відділу
обліку  та  оподаткування  Національного  наукового  центру  “Інститут  аграрної  економіки.
Офіційні  опоненти:  Барановський  Олександр  Іванович,  доктор  економічних  наук,
професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи»,  Вдовенко
Лариса Олександрівна,  доктор економічних наук,  професор,  завідувач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету.

Горбенко  Катерина  Панасівна,  юрист-консультант  Центральної  бібліотеки  імені
М. Петренка  міста  Слов’янськ  Донецької  області.  Назва  дисертації:  «Справедливість  як
соціальний  екзистенціал  громадянського  суспільства»,  шифр  та  назва  спеціальності  –
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09.00.03  –  соціальна  філософія  та  філософія  історії.  Спецрада  Д 17.051.05  Запорізького
національного університету (69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-73).
Науковий керівник: Додонов Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор,
завідувач  кафедри  філософії  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка.  Офіційні
опоненти:  Скворець  Володимир  Олексійович,  доктор  філософських  наук,  доцент,
завідувач  кафедри  соціології  Запорізького  національного  університету;  Горпинич  Ольга
Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств та
соціальних технологій Державного університету телекомунікацій (м. Київ).

Ковалюк  Ольга  Костянтинівна,  викладач  кафедри  філологічних  та  природничих
дисциплін, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Лексика на позначення
емоцій та емоційних станів людини в українській мові XIV–XVI століть». Шифр та назва
спеціальності  – 10.02.01  –  українська  мова.  Спецрада Д 26.172.01 Інституту
мовознавства ім. О.О. Потебні  НАН України  (01001,  м.   Київ,  вул. Грушевського,  4;  тел.
(044)  279-02-92).  Науковий  керівник: Межжеріна  Ганна  Валентинівна,  доктор
філологічних  наук,  професор,  професор кафедри філологічних та природничих  дисциплін
Національного  авіаційного  університету.  Офіційні  опоненти:  Гнатюк  Лідія  Павлівна,
доктор  філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  української  мови  та  прикладної
лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Прискока Олег
Володимирович,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  слов’янських  мов
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Кобилецька Людмила Володимирівна, асистент кафедри початкової та дошкільної
освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Часові
та просторові відношення у сучасній чеській фразеології». Шифр та назва спеціальності –
10.02.03 – слов’янські мови. Спецрада Д 26.172.01 Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні
НАН  України  (01001,  м.    Київ,  вул.  Грушевського,  4;  тел.  (044)  279-02-92).  Науковий
керівник: Лобур  Надія  Володимирівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  слов’янської  філології ім. І. Свєнціцького Львівського національного університету
імені  Івана Франка.  Офіційні  опоненти: Баландіна  Надія  Францівна,
доктор філологічних наук,  професор,  професор  кафедри  інформаційної  діяльності  та
медіакомунікацій  Одеського  національного  політехнічного  університету;  Паламарчук
Ольга Леонідівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач  кафедри слов’янської
філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Шовкопляс Юлія Олексіївна,  викладач кафедри викладання другої іноземної мови
Запорізького  національного  університету.  Назва  дисертації:  «Лінгвокультурологічні
особливості впливу іспанської мови на англійську мову США». 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: Зацний
Юрій  Антонович,  доктор  філологічних  наук,  професор, професор  кафедри  теорії  та
практики  перекладу  з  англійської  мови,  Запорізький  національний  університет.  Офіційні
опоненти:  Таценко  Наталія  Віталіївна, доктор  філологічних  наук,  доцент,  професор
кафедри германської філології, Сумський державний університет; Кущ Еліна Олексіївна,
кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  теорії  та  практики  перекладу,
Національний університет «Запорізька політехніка».
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Кульбіда  Леся  Сергіївна,  викладач  Вінницького  транспортного  коледжу.  Назва
дисертації: «Просторово-часові зміни агроландшафтів Середнього Побужжя». Шифр та назва
спеціальності – 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних
ресурсів. Спецрада К 32.051.08 Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки  (43025,  м.  Луцьк,  просп.  Волі,  13;  тел.  (0332)  24-00-18).  Науковий  керівник:
Петренко Олег Миколайович, кандидат географічних наук, тимчасово не працює. Офіційні
опоненти:  Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач
кафедри  фізичної  географії  Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі
Українки; Ситник Олексій Іванович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри
географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.

Оленич  Ірина  Михайлівна,  викладач  кафедри  туризму  Львівського  державного
університету  фізичної  культури  імені  Івана  Боберського.  Назва  дисертації:
«Ландшафтознавча організація геоінформаційних систем рекреаційних туристичних ресурсів
Карпатського національного природного парку». Шифр та назва спеціальності – 11.00.11 –
конструктивна  географія  і  раціональне  використання  природних  ресурсів.  Спецрада К
32.051.08 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (43025, м.
Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий керівник: Штойко Павло Іванович,
доктор  географічних  наук,  професор,  професор кафедри туризму Львівського державного
університету  фізичної  культури  імені  Івана  Боберського.  Офіційні  опоненти:  Царик
Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та
методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного
університету  імені  Володимира Гнатюка;  Кричевська  Діана  Анатоліївна,  кандидат
географічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  конструктивної  географії  і  картографії
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зейко  Віталій  Олегович,  фізична  особа-підприємець,  керівник  турагенції. Назва
дисертації:  «Конструктивно-географічна  оптимізація  розвитку  молодіжного  і  дитячого
туризму у Волинській  області».  Шифр та назва спеціальності  – 11.00.11 – конструктивна
географія  і  раціональне  використання  природних  ресурсів.  Спецрада К  32.051.08
Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі  Українки  (43025,  м.  Луцьк,
просп.  Волі,  13;  тел.  (0332)  24-00-18).  Науковий  керівник:  Мельнійчук  Михайло
Михайлович,  кандидат  географічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  фізичної  географії
Східноєвропейського національного університету імені Лесі  Українки. Офіційні  опоненти:
Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, професор,  декан географічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Калько Андрій
Дмитрович,  доктор географічних наук,  професор,  в.  о.  декана  природничо-географічного
факультету  Міжнародного  економіко-гуманітарного  університету  ім.  академіка  Степана
Дем'янчука.
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Шевцова  Яна  Олександрівна,  заступник  директора  Харківського  регіонального
відділення  Національної  школи  суддів  України.  Назва  дисертації:  «Система  професійної
освіти  суддів».  Шифр  та  назва  спеціальності –  12.00.10  -  судоустрій;  прокуратура  та
адвокатура. Спецрада Д 64.086.03 Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого  МОН  України  (61024,  м. Харків,  вул. Пушкінська,  77;  тел.  (057)  704-93-61).
Науковий  керівник: Москвич  Лідія  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  судоустрою  та  прокурорської  діяльності  Національного  юридичного
університету  імені  Ярослава  Мудрого.  Офіційні  опоненти: Хотинська-Нор  Оксана
Зіновіївна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  правосуддя  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Полянський  Юрій  Євгенович,
кандидат  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  організації  судових,
правоохоронних  органів  та  адвокатури  Національного  університету  «Одеська  юридична
академія». 

Пономаренко Марія Миколаївна, помічник-консультант народного депутата України.
Назва  дисертації: «Правове  регулювання  електронних  державних  закупівель  в
Європейському  союзі».  Шифр  та  назва  спеціальності -  12.00.11  -  міжнародне  право.
Спецрада - Д 26.001.10 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник:
Смирнова  Ксенія  Володимирівна, доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
порівняльного  і  європейського  права  Інституту  міжнародних  відносин  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.  Офіційні опоненти: Тимченко Леонід
Дмитрович,  доктор юридичних  наук,  професор,  головний науковий співробітник відділу
дослідження  міжнародної  податкової  конкуренції  Науково-дослідного  інститут  фіскальної
політики  Університету  державної  фіскальної  служби  України;  Назаренко  Олена
Аркадіївна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  міжнародного  та
європейського  права  юридичного  інституту  Київського  національного  економічного
університету ім. Вадима Гетьмана. 

Ганенко  Ігор  Сергійович,  заступник  військового  прокурора  Білоцерківського
гарнізону  Центрального  регіону  України.  Назва  дисертації:  «Імунітети  у  кримінальному
процесі  України».  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:  Бесчастний Віктор
Миколайович, доктор юридичних наук, професор, керівник Секретаріату Конституційного
Суду України. Офіційні опоненти:  Вапнярчук В’ячеслав Віталійович, доктор юридичних
наук,  доцент,  доцент  кафедри  кримінального  процесу  Національного  юридичного
університету  імені  Ярослава  Мудрого; Пилипенко  Дмитро  Олексійович,  кандидат
юридичних наук, адвокат.

Чернобаєв  Станіслав  Ігорович, тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Повноваження слідчого під час досудового розслідування». Шифр та назва спеціальності –
12.00.09- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність.  Спецрада Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені  Ярослава
Мудрого    (61024,     м. Харків, вул. Пушкінська,    77; тел.    (057) 704-93-61).  Науковий
керівник: Карпенко  Михайло  Олегович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  кримінального  процесу  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
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Мудрого.  Офіційні  опоненти: Одерій Олексій  Володимирович,  доктор юридичних наук,
доцент,  професор  кафедри  кримінально-правових  дисциплін  та  судових  експертиз
Донецького  юридичного  інституту  МВС  України;  Письменний  Дмитро  Петрович,
кандидат  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  кримінального  процесу
Національної академії внутрішніх справ України.

Котова  Олена  Сергіївна, аспірант  кафедри  кримінального  процесу,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Процесуальний порядок
накладення арешту на майно у кримінальному провадженні». Шифр та назва спеціальності –
12.00.09- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність.  Спецрада Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені  Ярослава
Мудрого  МОН  України  (61024,  м. Харків,  вул. Пушкінська,  77;  тел.  (057)  704-93-61).
Науковий керівник: Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор,
завідувач  кафедри  кримінального  процесу  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава  Мудрого.  Офіційні  опоненти: Гринюк  Володимир  Олексійович,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  правосуддя  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка; Фомін Сергій Борисович, кандидат юридичних наук,
суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Танривердієв  Іса  Муса  огли,  начальник  Маловисківського  відділу  Знам’янської
місцевої прокуратури Кіровоградської області.  Назва дисертації: «Адміністративно-правове
забезпечення  органами  прокуратури  законності  притягнення  осіб  до  адміністративної
відповідальності».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –  адміністративне  право  та
процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного
інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги,
21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Гулієв Аріф Джаміль огли, доктор юридичних
наук,  професор,  професор  кафедри  міжнародного  права  та  порівняльного  правознавства
Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Ісаков Михайло Григорович,
доктор  юридичних  наук,  доцент,  голова  Наглядової  ради  юридичної  фірми  «Глобус»;
Рябченко  Ярослава  Степанівна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Масловський  Сергій  Володимирович,  суддя  Господарського  суду  Луганської
області.  Назва  дисертації:  «Повноваження  суду  першої  інстанції  в  господарському
судочинстві». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-
процесуальне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України
(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92).
Науковий керівник: Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри юридичних дисциплін факультету №2 Донецького юридичного інституту
МВС України. Офіційні опоненти: Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук,
професор,  професор  кафедри  адміністративного  та  господарського  права  Одеського
національного  університету  імені  І.І. Мечникова; Петренко  Наталя  Олегівна, кандидат
юридичних  наук,  доцент  кафедри  публічного  та  міжнародного  права  і  правоохоронної
діяльності Херсонського державного університету.

Левшина Яна Олександрівна, суддя господарського суду Донецької області. Назва
дисертації:  «Відповідальність  у  процедурі  банкрутства».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
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12.00.04  –  господарське  право,  господарсько-процесуальне  право.  Спецрада  К  11.737.02
Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Ніколенко Людмила
Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін
факультету  №2  Донецького  юридичного  інституту  МВС  України.  Офіційні  опоненти:
Резнікова  Вікторія  Вікторівна, доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
господарського  права  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;
Бутирська  Ірина  Анатоліївна, кандидат  юридичних  наук,  асистент  кафедри
процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Останіна  Анна  В’ячеславівна, голова  юридичного  відділу  European Communities
Trade Mark Association.  Назва  дисертації:  «Господарсько-правове  забезпечення
інноваційного  характеру  фармацевтичної  діяльності».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
12.00.04  –  господарське  право,  господарсько-процесуальне  право.  Спецрада  К  11.737.02
Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг,  вул.  Степана  Тільги,  21;  тел.  (0564)  92-94-92).  Науковий керівник:  Пашков Віталій
Михайлович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  цивільного,
господарського  та  фінансового  права  Полтавського  юридичного  інституту  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Захарченко Андрій
Миколайович, доктор юридичних наук,  доцент,  професор кафедри господарського права
Донецького національного університету імені Василя Стуса; Попович Тетяна Григорівна,
кандидат юридичних наук, учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

Аксютіна Анастасія Володимирівна, старший викладач кафедри цивільно-правових
дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Назва дисертації:
«Адміністративно-правове забезпечення населення культурними послугами». Шифр та назва
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
(49000,  м.  Дніпро,  проспект  Гагаріна,  26;  тел.  (056)  377-34-80).  Науковий  керівник:
Собакарь  Андрій  Олексійович,  доктор  юридичних  наук,  професор  завідувач  кафедри
адміністративного  права,  процесу  та  адміністративної  діяльності  Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти:  Дрозд Олексій Юрійович,
доктор  юридичних  наук,  доцент  начальник  відділу  докторантури  та  аспірантури
Національної академії внутрішніх справ; Мердова Ольга Миколаївна, кандидат юридичних
наук,  доцент  завідувач  кафедри  адміністративно-правових  дисциплін  Донецького
юридичного інституту МВС України.

Бурбело  Віктор  Любомирович,  викладач  кафедри  фундаментальних  та  юридичних
дисциплін  факультету  №  6  Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.
Назва  дисертації:  «Релігійна  правосвідомість  як  теоретико-правовий  феномен».  Шифр  та
назва  спеціальності  -  12.00.01  –  теорія  та  історія  держави  і  права;  історія  політичних  і
правових учень. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх
справ  (61080,  м. Харків,  просп.  Льва  Ландау,  27;  тел.(057)7398-181).  Науковий
керівник: Бурдін  Михайло  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  проректор
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти: Пайда
Юрій Юрійович,  доктор юридичних наук, доцент, проректор з навчально-наукової роботи
ПЗВО «Кам’янець-Подільський податковий інститут»;  Мичка Віталій Іванович, кандидат
юридичних наук,  доцент кафедри господарського права Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля.
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Іщенко  Людмила  Владиславівна, тимчасово  не  працює. Назва  дисертації:
«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції в Україні». Шифр та назва спеціальності
– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада
Д 64.051.28 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків,
майдан  Свободи,  6;  тел.  (057)  705-24-99).  Науковий  керівник:  Кагановська  Тетяна
Євгеніївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  державно-правових
дисциплін  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна.  Офіційні
опоненти:  Лученко Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого;  Агапова  Олена  Валеріївна,  кандидат  юридичних  наук,  завідувач  відділу
міжнародного  співробітництва  та  роботи  з  іноземцями  Харківського  науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.

Потопальський  Станіслав  Віталійович,  провідний  фахівець  факультету  №  5
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти
системи МВС України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і
процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада  Д  64.700.01  Харківського
національного університету внутрішніх справ, МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27; тел. 7398-181). Науковий керівник: Русецький Анатолій Анатолійович, доктор
юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.  Офіційні опоненти:  Музичук
Олександр  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  декан  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ;  Грохольський  Вадим
Петрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри менеджменту і економіки в сімейній
медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Серединський Валентин Валентинович, слідчий відділення розслідування злочинів
у сфері транспорту Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове  регулювання  кадрового  забезпечення
адміністративних судів в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада  Д  08.727.02
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект
Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Лошицький Михайло Васильович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  Науково-дослідного  інституту  публічного
права. Офіційні опоненти: Калаянов Дмитро Петрович, доктор юридичних наук, професор,
завідувач  кафедри  державно-правових  дисциплін  Одеського  державного  університету
внутрішніх справ; Кутерга Максим Володимирович, кандидат юридичних наук, заступник
керівника Департаменту кримінально-правового захисту адвокатського об’єднання «ЛІГАЛ
СТРАТЕДЖІ» .

Таваркіладзе  Олександр  Мізенович,  суддя  Одеського  апеляційного  суду.  Назва
дисертації:  «Одеська судова палата в державному механізмі  Російської  імперії  (1868-1917
роки)». Шифр та назва спеціальності - 12.00.01 –  теорія та історія держави і права; історія
політичних  і  правових  учень.  Спецрада  Д 64.700.02  Харківського  національного
університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.(057)7398-181).
Науковий  керівник: Бойчук  Андрій  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,  суддя
Приморського  районного  суду  міста  Одеси.  Офіційні  опоненти: Ярмиш  Олександр
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Назарович,  доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту
законодавства  Верховної  Ради  України;  Шевченко  Дмитро  Анатолійович, кандидат
юридичних  наук,  заступник  начальника  управління  поліції  –  начальник  слідчого  відділу
Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві.

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

Андрейко  Юрій  Олександрович,  начальник  Антикорупційного  управління
Укртрансбезпеки.  Назва  дисертації «Проведення  слідчих  (розшукових)  дій  під  час
розслідування  одержання  неправомірної  вигоди  службовою  особою».  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: Юсупов Володимир Васильович, доктор юридичних наук, провідний науковий
співробітник  науково-дослідної  лабораторії  з  проблем криміналістичного  забезпечення  та
судової експертології Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти:  Цимбал
Петро Васильович,  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального
процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України.  Давиденко
Валерій  Степанович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  управління
безпекою,  правоохоронної  та  антикорупційної  діяльності  Міжрегіональної  академії
управління персоналом.

Бондарєв  Едуард  Миколайович, суддя  Господарського  суду  Дніпропетровської
області. Назва дисертації: «Акціонерний договір як форма саморегулювання корпоративних
відносин в  акціонерних  товариствах».  Шифр та  назва  спеціальності  -  12.00.03 -  цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 64.700.02
Харківського національного університету внутрішніх справ  (61080, м. Харків, просп. Льва
Ландау,  27;  тел.  739-81-81). Науковий  керівник:  Жорнокуй  Юрій  Михайлович,  доктор
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:  Гриняк
Андрій  Богданович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  проблем
приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і  підприємництва імені
академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Борисова Валентина
Іванівна, кандидат  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри цивільного  права  № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Келеберда Володимир Іванович, суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.
Назва  дисертації:  «Стадії  в  адміністративному  судочинстві  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.  228-10-31).  Науковий  керівник: Куркова  Ксенія  Миколаївна,
кандидат  юридичних  наук,  завідувач  відділу  науково-правових  експертиз  та
законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права. Офіційні опоненти:
Курило  Володимир  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
адміністративного  та  фінансового  права  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування; Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор,
професор  кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Киричок Антон Вікторович, начальник відділу судової статистики та узагальнення
судової практики Харківського апеляційного суду. Назва дисертації: «Форми захисту прав
учасників  господарських  товариств».  Шифр  та  назва  спеціальності  -  12.00.03  -  цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 64.700.02
Харківського національного університету внутрішніх справ  (61080, м. Харків, просп. Льва
Ландау,  27;  тел.  739-81-81). Науковий  керівник:  Жорнокуй  Юрій  Михайлович,  доктор
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:  Шишка
Роман Богданович,  доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри інтелектуальної
власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та
права  Національного  університету  «Одеська  юридична  академія»;  Ткалич  Максим
Олегович, кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  цивільного  права
Запорізького національного університету.

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

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

Шулежко  Віктор  Петрович,  суддя Окружного  адміністративного  суду  м. Києва.
Назва дисертації: «Адміністративне судочинство у справах про протиправність дій суб’єктів
владних повноважень в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада  К  26.503.01  Науково-
дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31).
Науковий керівник: Правоторова Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри  адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
Херсонського  державного  університету.  Офіційні  опоненти: Діхтієвський  Петро
Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Діденко  Сергій
Володимирович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  Херсонського  інституту
«Міжрегіональної академії управління персоналом».

Дончик Віталій Володимирович, суддя Вінницького окружного адміністративного
суду. Назва дисертації: «Організаційно-правове регулювання фінансових операцій фізичних
осіб-резидентів у зарубіжних фінансових установах». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07
–  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада
К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-
а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук,
професор, проректор Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Губанова
Тамара  Олексіївна,  Заслужений  юрист  України, доктор  юридичних  наук,  професор,
директор  Приватного  вищого  навчального  закладу  «Фінансово-економічний  коледж»;
Шевченко Сергій Іванович,  кандидат юридичних наук,  заступник директора навчально-
наукового  інституту  заочного  навчання  та  підвищення  кваліфікації  Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ.

Лунін  Дмитро  Сергійович, перший  заступник  голови  Полтавської  обласної
державної  адміністрації.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове  забезпечення
електронного  урядування  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-
10-31).  Науковий  керівник: Ковальська  Віта  Володимирівна,  доктор юридичних  наук,
професор, директор  Департаменту  освіти  і  науки  Полтавської  обласної  державної
адміністрації. Офіційні  опоненти: Дрозд  Олексій  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,
доцент,  начальник  відділу докторантури та ад’юнктури Національної  академії  внутрішніх
справ;  Штучний  В’ячеслав  Васильович, кандидат  юридичних  наук,  керівник  Апарату
Верховної Ради України.

Попик  Анна  Валеріївна, науковий  співробітник  Науково-дослідного  інституту
публічного права.  Назва дисертації:  «Адміністративно-правові  засади кадрової  політики в
організації судочинства України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада  К 26.503.01  Науково-
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дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ,  вул. Г. Кірпи,  2-а;  тел.  228-10-31).
Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник
відділу  докторантури  та  ад’юнктури  Національної  академії  внутрішніх  справ. Офіційні
опоненти: Манжула Андрій Анатолійович,  доктор юридичних наук,  професор, професор
кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного
педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка; Шатрава  Сергій
Олександрович, доктор юридичних  наук,  професор,  завідувач  науково-дослідної
лабораторії  з  проблем  забезпечення  діяльності  поліції  Харківського  національного
університету внутрішніх справ.

Чернюк Алла Юріївна, заступник голови Вінницького окружного адміністративного
суду.  Назва  дисертації:  «Адміністративна  відповідальність  за  правопорушення  у  процесі
введення в експлуатацію об’єктів будівництва». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-
10-31). Науковий керівник: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, професор,
проректор Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Коваленко Наталія
Володимирівна,  доктор юридичних  наук,  професор,  суддя  касаційного  адміністративного
суду  Верховного  суду;  Шкарупа  Костянтин  Вікторович,  кандидат  юридичних  наук,
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права.

Шопіна Юлія Олегівна, головний спеціаліст відділу судово-претензійної роботи 
Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України. Назва 
дисертації: «Кримінальна відповідальність медичного або фармацевтичного працівника за 
вчинення злочину, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ,
пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Процюк Олег 
Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права
Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Лихова Софія Яківна, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу Юридичного 
інституту Національного авіаційного університету; Косенко Світлана Сергіївна, кандидат 
юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчальної та наукової роботи Державного 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ 
України.

Акімкін  Олександр  Миколайович,  викладач  циклової  комісії  маркетингу  та
підприємницької діяльності Вищого навчального закладу Кіровоградського кооперативного
коледжу економіки і права імені М. П. Сая. Назва дисертації: «Розвиток приватної освіти на
Єлисаветградщині  (друга  половина  ХІХ – початок  XX століття)». Шифр  та  назва
спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада – Д 23.053.02
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Винниченка (25006, м. Кропивницький,  вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 32-08-89). Науковий
керівник: Філоненко Оксана Володимирівна,  доктор педагогічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти  Центральноукраїнського  державного
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педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка.  Офіційні  опоненти:  Штефан
Людмила  Андріївна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  історії
педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету
імені  Г. С. Сковороди;  Роєнко  Світлана  Олександрівна,  кандидат  педагогічних  наук,
доцент  кафедри  соціальної  педагогіки  та  соціальної  роботи  Уманського  державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.

Волинець  Тетяна  Василівна,  старший  викладач  кафедри  теорії  та  методики
навчання  фізики  і  астрономії  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.
Драгоманова.  Назва  дисертації  «Методика  реалізації  принципу  наступності  у  навчанні
природознавства і фізики в основній школі». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія
та  методика  навчання  (фізика). Спецрада Д  26.053.06  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08).
Науковий керівник: Сиротюк Володимир Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри  теорії  та  методики  навчання  фізики  і  астрономії  Національного
педагогічного  університету імені  М.П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти:  Сальник Ірина
Володимирівна,  доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її
викладання  Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира  Винниченка;  Головко  Микола  Васильович,  кандидат  педагогічних  наук,
доцент,  заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України. 

Демкова  Віта  Олександрівна,  старший  лаборант  кафедри  фізики  і  методики
навчання  фізики,  астрономії  Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені
Михайла  Коцюбинського.  Назва  дисертації  «Формування  експериментаторської  складової
фахової  компетентності  майбутніх  учителів  фізики  та  природничих  наук  в  освітньому
процесі з фізики».  Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання
(фізика). Спецрада Д  26.053.06  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник:
Заболотний  Володимир  Федорович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  фізики  і  методики  навчання  фізики,  астрономії  Вінницького  державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  Офіційні опоненти:  Мартинюк
Олександр  Семенович,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського
національного  університету  імені  Лесі  Українки;  Кулик  Людмила  Олександрівна,
кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  фізики  Черкаського  національного
університету імені Богдана Хмельницького.  

  

Ягодзінський  Віталій  Петрович,  заступник  начальника  кафедри  фізичного
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Військової академії (м. Одеса). Назва
дисертації  «Методика  розвитку  фізичних  якостей  курсантів-десантників  засобами
кросфіту у процесі фізичного виховання». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія
та  методика  навчання  (фізична  культура,  основи  здоров’я).  Спецрада  Д  26.053.14
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова  (01601,  м. Київ-30,
вул.  Пирогова, 9,  тел.:  234-11-08).  Науковий  керівник:  Грибан  Григорій  Петрович,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фізичного  виховання  та
спортивного вдосконалення Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти: Носко Микола Олексійович,  доктор педагогічних наук, професор,
ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Цись
Дмитро  Іванович,  кандидат  педагогічних  наук,  старший  викладач  кафедри  теорії  і
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методики фізичного  виховання Глухівського національного  педагогічного  університету
імені Олександра Довженка.

Петрик Лада Вікторівна,  старший викладач кафедри іноземних  мов і  методик їх
навчання Педагогічного інституту Київського університету імені  Бориса Грінченка.  Назва
дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів
на  уроках  іноземних  мов».  Шифр та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика
професійної освіти. Спецрада Д 26.133.06 Київського університету імені Бориса Грінченка
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2,  тел.  (044) 272-19-02).  Науковий  керівник:
Гриневич Лілія Михайлівна,  кандидат педагогічних наук,  доцент,  проректор з науково-
педагогічної  та  міжнародної  діяльності  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка.
Офіційні  опоненти:  Матвієнко  Олена  Валеріївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного педагогічного
університету  ім.  М.П.  Драгоманова;  Дєньгаєва  Світлана  Вікторівна, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови з методиками викладання в
дошкільній  та  початковій  освіті  Житомирського  державного  університету  імені  Івана
Франка. 

Замфереско Олена Вікторівна, викладач, ДНЗ «Львівське вище професійне училище
торгівлі та сфери послуг».  Назва дисертації: «Підготовка майбутніх майстрів ресторанного
обслуговування до підприємницької діяльності».  Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 –
теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада К 35.874.03  Львівського  державного
університету безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(79007,  м. Львів,  вул. Клепарівська,  35;  тел. (032)233-32-40).  Науковий  керівник: Руденко
Лариса Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри практичної психології та
педагогіки Львівського  державного  університету  безпеки  життєдіяльності.  Офіційні
опоненти: Дутка  Ганна  Яківна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  проректор  з
навчально-методичної  та  виховної  роботи  Львівського  інституту  економіки  і  туризму;
Зельман Леся Несторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач  кафедри іноземних мов
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права». 

Конівіцька  Тетяна  Ярославівна,  молодший  науковий  співробітник,  Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності. Назва дисертації: «Формування риторичної
компетентності  майбутніх  психологів  у  вищих  навчальних  закладах».  Шифр  та  назва
спеціальності  – 13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада К  35.874.03
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби України з
надзвичайних  ситуацій  (79007,  м. Львів,  вул. Клепарівська,  35;  тел. (032)233-32-40).
Науковий  керівник: Литвин  Андрій  Віленович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету
безпеки  життєдіяльності.  Офіційні  опоненти:  Бідюк  Наталія  Михайлівна, доктор
педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  практики  іноземної  мови  та  методики
викладання  Хмельницького  національного  університету; Залюбівська  Оксана
Броніславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук
Вінницького національного технічного університету. 

Парфіненко Тетяна Олексіївна, старший викладач кафедри валеології Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Формування здорового
стилю життя майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у процесі професійної підготовки».
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Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К
55.053.03 Сумського  державного педагогічного  університету  імені  А.  С. Макаренка  МОН
України  (40000,  м.  Суми,  Сумська  область,  вулиця  Роменська,  87),  тел.  (0542)  22-14-95.
Науковий керівник: Гончаренко Марія Степанівна,  доктор  біологічних  наук,  професор,
професор кафедри валеології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Офіційні  опоненти: Бойчук  Юрій  Дмитрович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
проректор  з  наукової  роботи Харківського національного педагогічного  університет  імені
Г.С.  Сковороди;  Шукатка Оксана Василівна,  доктор педагогічних наук,  доцент,  доцент
кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана
Франка.

Петруньок Тетяна Броніславівна, асистент кафедри фізики Київського національного
університету  будівництва  і  архітектури.  Назва  дисертації  «Навчання  фізики  майбутніх
фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі».
Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Спецрада
Д 26.053.06 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601,
м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,  тел.:  234-11-08).  Науковий  керівник: Благодаренко
Людмила Юріївна доктор педагогічних наук, професор,  професор кафедри загальної та
прикладної  фізики  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.
Офіційні опоненти: Мисліцька Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент,
професор  кафедри  фізики  і  методики  навчання  фізики,  астрономії  Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;  Ткаченко Анна
Валеріївна,  кандидат  педагогічних  наук, доцент,  доцент  кафедри  фізики  Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Зелений  Павло  Олександрович,  головний  судовий  експерт  відділу  досліджень
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх  аналогів  та  прекурсорів  лабораторії
досліджень  матеріалів,  речовин  і  виробів,  Державний  науково-дослідний  експертно-
криміналістичний  центр  МВС  України. Назва  дисертації:  «Проєктно-задачний  підхід  в
екологічній  освіті  обдарованих  учнів  у  позакласній  роботі  закладів  загальної  середньої
освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Спецрада  Д 79.053.04  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені
Т. Г. Шевченка  (14013,  м. Чернігів,  вул. Гетьмана  Полуботка,  53;  тел.  (04622)  3-36-10).
Науковий керівник: Буркова Людмила Василівна,  доктор педагогічних  наук,  пенсіонер.
Офіційні  опоненти: Мадзігон  Василь  Миколайович,  доктор педагогічних  наук,  професор,
Радник  директора  Інституту  обдарованої  дитини  НАПН  України;  Протас  Оксана
Любомирівна, кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри  соціальної  педагогіки  та
соціальної  роботи  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя
Стефаника».

Бейліс Наталія Василівна, вчитель німецької мови КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 26 ВМР». Назва дисертації:  «Розвиток німецькомовної освіти в загальноосвітніх
школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01
– загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського,
9; тел.  (044) 440-62-86). Науковий керівник:  Кучерявий Олександр Георгійович,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу  теорії  і  практики
педагогічної  освіти Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  імені  Івана  Зязюна
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НАПН  України. Офіційні  опоненти:  Матвієнко  Ольга  Василівна,  доктор  педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри психології,  педагогіки та фізичної культури Київського
національного  лінгвістичного  університету;  Петрукович  Світлана  Вікторівна,  кандидат
педагогічних наук,  доцент кафедри німецької  мови Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя.

Малу Алаа Х., тимчасово не працює. Назва  дисертації:  «Філософсько-педагогічні
погляди Аль-Фарабі».  Шифр та назва спеціальності  – 13.00.01 – загальна педагогіка  та
історія педагогіки. Спецрада Д 29.053.03 Державного закладу „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1;
тел. (06461) 2-40-61).  Науковий керівник: Харченко Сергій Якович,  доктор педагогічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  соціальної  педагогіки  Навчально-наукового  інституту
педагогіки і психології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
(м.  Старобільськ).  Офіційні  опоненти:  Лавріненко  Олександр  Андрійович,  доктор
педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, головний науковий співробітник відділу
теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана  Зязюна  НАПН  України;  Басенко  Руслан  Олександрович,  кандидат  педагогічних
наук, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Риженко  Ольга  Василівна,  вчитель  англійської  мови  Білоусівського  закладу
загальної  середньої  освіти  Дорошівської  сільської  ради  Вознесенського  району
Миколаївської області. Назва дисертації: «Підготовка майбутнього викладача філологічних
дисциплін до професійного самовиявлення в процесі  магістерської  підготовки». Шифр та
назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 23.053.02
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Винниченка (25006, м. Кропивницький,  вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 32-08-89). Науковий
керівник:  Радул  Валерій  Вікторович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти  Центральноукраїнського  державного
педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка.  Офіційні  опоненти: Цокур
Ольга  Степанівна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  педагогіки
Одеського  національного  університету  ім. І. І. Мечникова;  Прибора  Роман  Іванович,
кандидата  педагогічних  наук,  завідувач  кафедри  суспільно-гуманітарних  дисциплін   КЗ
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради».

Строілова  Дар’я  Володимирівна,  старший  викладач  кафедри  валеології
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Підготовка
майбутніх вчителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини
у  професійній  діяльності».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика
професійної  освіти.  Спецрада    К  55.053.03  Сумського  державного  педагогічного
університету імені А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, Сумська область, вулиця
Роменська,  87), тел. (0542) 22-14-95. Науковий керівник: Гончаренко Марія Степанівна,
доктор  біологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  валеології  Харківського
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна.  Офіційний  опоненти: Бойчук  Юрій
Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського
національного  педагогічного  університет  імені  Г.С.  Сковороди;  Зайцев  Володимир
Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації
Чернігівського національного технологічного університету.
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Форостовська  Тетяна  Олександрівна,  викладач  кафедри  природничих  наук  та
методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка. Назва дисертації: «Педагогічні умови готовності майбутнього
вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення». Шифр та назва спеціальності –
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти. Спецрада  Д 23.053.02
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Винниченка (25006, м. Кропивницький,  вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 32-08-89). Науковий
керівник:  Радул  Валерій  Вікторович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти  Центральноукраїнського  державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Офіційні опоненти:  Біда Олена
Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології
Закарпатського  угорського  інституту  ім. Ференца  Ракоці  ІІ; Горохова  Галина  Іванівна,
кандидат  педагогічних  наук,  викладач  циклової  комісії  суспільних  дисциплін
Кропивницького  інженерного  фахового  коледжу  Центральноукраїнського  національного
технічного університету.

Чеховська  Олеся  Леонідівна,  учитель  англійської  мови  Муніципального
загальноосвітнього закладу «Рибницька середня загальноосвітня школа № 1 з гімназичними
класами імені Лесі Українки». Назва дисертації: «Інтегрований підхід як засіб формування
лінгвістичних здібностей учнів 3 класів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та
методика  навчання  (російська  мова)».  Спецрада  Д  67.051.03  Херсонського  державного
університету (73000, м. Херсон,  вул. Університетська,  27,  тел. (0552) 22-62-63).   Науковий
керівник:  Демченко  Людмила  Іванівна,  кандидатка  філологічних  наук,  професорка
кафедри російської мови та літератури в початковій школі Придністровського державного
університету  ім.Т.Г. Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Голобородько  Євдокія  Петрівна,
докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри  педагогіки й менеджменту
освіти  КВНЗ  «Херсонська  академія  неперервної  освіти»  Херсонської  обласної  ради;
Ніколаєнко  Віта  Валентинівна,  кандидатка  педагогічних  наук,  доцентка,  завідувачка
кафедри методики викладання іноземних мов факультету Іноземної філології Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Ковалишин Оксана Ігорівна,  асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки
вищої школи,  Львівський національний університет імені  Івана Франка.  Назва дисертації:
«Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873-
1939  рр.)».  Шифр  та  назва  спеціальності –  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія
педагогіки.  Спецрада  Д  36.053.01  Дрогобицького  державного  педагогічного  університету
імені  Івана  Франка  (82100,  м. Дрогобич,  вул.  Івана  Франка,  24;  тел.  (03 244)  1-04-74).
Науковий керівник –  Герцюк Дмитро Дмитрович,  кандидат  педагогічних  наук, доцент,
декан факультету педагогічної  освіти  Львівського національного  університету  імені  Івана
Франка.  Офіційні  опоненти:  Білавич  Галина  Василівна, доктор  педагогічних  наук,
професор кафедри початкової освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені
Василя  Стефаника”;  Крищук  Богдан  Степанович,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент
кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
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Камінська  Мар’яна  Вікторівна,  асистент  кафедри  стоматології  післядипломної
освіти  Івано-Франківського  національного  медичного  університету МОЗ України.  Назва
дисертації:  «Клініко-експериментальне  дослідження  поєднаного  впливу ксенобіотиків  на
тканини  пародонта  та  особливості  медикаментозної  корекції  клінічних  та  біохімічних
порушень». Шифр та назва спеціальності -  14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 20.601.01
Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України (76018, м. Івано-
Франківськ,  вул. Галицька,  2;  тел.  (0342) 53-32-95).  Науковий керівник:  Рожко Микола
Михайлович,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  стоматології
післядипломної  освіти  Івано-Франківського  національного  медичного  університету МОЗ
України. Офіційні опоненти: Соколова Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри стоматології Харківського національного медичного університету МОЗ
України;  Петрушанко  Тетяна  Олексіївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри терапевтичної  стоматології  Української  медичної  стоматологічної  академії МОЗ
України.

Ковалюк  Андрій  Володимирович,  викладач  медичного  коледжу  Івано-
Франківського  національного  медичного  університету МОЗ  України.  Назва  дисертації:
«Обгрунтування  та  вдосконалення  діагностики  та  методів  ортопедичного  лікування
зубощелепних деформацій у хворих з дефектами зубних рядів». Шифр та назва спеціальності
–  14.01.22  –  стоматологія.  Спецрада  Д  20.601.01 Івано-Франківського  національного
медичного університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ,  вул. Галицька,  2;  тел.
(0342) 53-32-95). Науковий керівник:  Ожоган Зіновій Романович, доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології  Івано-Франківського національного
медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти:  Мірчук Богдан Миколайович,
доктор медичних наук, професор, професор кафедри  ортодонтії Львівського  національного
медичного  університету ім.  Данила  Галицького МОЗ  України;  Бєліков  Олександр
Борисович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.

Левандовська Христина Василівна, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 та
медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.
Назва дисертації:  «Декомпенсована серцева недостатність у хворих, що перенесли інфаркт
міокарда: клініко-патогенетична характеристика, прогнозування виникнення та лікування».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.11  –  кардіологія.  Спецрада  Д 20.601.01  Івано-
Франківського  національного  медичного  університету  МОЗ  України  (76018,  м.  Івано-
Франківськ,  вул.  Галицька,  2;  тел.  (0342)  53-32-95).  Науковий  керівник:  Вакалюк  Ігор
Петрович,  доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2
та  медсестринства  Івано-Франківського  національного  медичного  університету  МОЗ
України.  Офіційні  опоненти:  Воронков  Леонід  Георгійович,  доктор  медичних  наук,
професор, керівник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад.
М.  Д.  Стражеска»  НАМН України;  Рішко Микола Васильович,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  госпітальної  терапії  ДВНЗ  «Ужгородський  національний
університет» МОН України.
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Марковська  Ірина  Володимирівна, асистент  кафедри  стоматології,  Харківський
національний  медичний  університет.  Назва  дисертації:  «Профілактика  основних
стоматологічних  захворювань  у  осіб,  які  піддаються  впливу  електромагнітного
випромінювання (експериментально-клінічне дослідження)». Шифр та назва спеціальності –
14.01.22  –  стоматологія.  Спецрада  Д  64.600.02  Харківського  національного  медичного
університету  (61022,  м.  Харків,  проспект  Науки,  4;  (057)707-73-47).  Науковий  керівник:
Соколова Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології
Харківського  національного медичного університету. Офіційні опоненти: Ткаченко Павло
Іванович доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  дитячої  хірургічної
стоматології  з  пропедевтикою  хірургічної  стоматології  Української  медичної
стоматологічної  академії; Ярова  Світлана  Павлівна доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач кафедри стоматології №2 Донецького національного медичного університету.

Медицька  Аліна  Костянтинівна головний  лікар  ТОВ  «АЛЕКС-МЕД».  Назва
дисертації: «Гістофункціональна характеристика слизової оболонки спинки язика в нормі та за
умов впливу метакрилату». Шифр та назва спеціальності – 14.01.09 – гістологія, цитологія,
ембріологія.  Спецрада  Д  20.601.02  Івано-Франківського  національного  медичного
університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-
95). Науковий керівник: Єрошенко Галина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор,
професор кафедри гістології, цитології та ембріології  Української медичної стоматологічної
академії  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Федонюк  Лариса  Ярославівна,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  медичної  біології  Тернопільського
національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України; Жураківська
Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини
Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

Бойко  Вікторія  Вікторівна,  лікар-дерматовенеролог  КНЦ  «Дерматовенерологія».
Назва дисертації «Удосконалення лікування хворих на   дисгідротичну екзему долоней та
підошов  з  урахуванням  їх  індивідуальної  чутливості  до  терапії». 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:
Возіанова  Світлана  Віталіївна,  доктор  медичних  наук,  професор, професор  кафедри
дерматовенеролоіїї   Національної  медичної  академії  післядипломної  освіти  імені  П.  Л.
Шупика Міністерства  охорони здоров’я  України. Офіційні  опоненти:  Айзятулов Рушан
Фатихович,  доктор  медичних  наук,  професор, завідувач  кафедри  дерматовенерології  та
косметології  Донецького  національного  медичного  університету;  Болотна  Людмила
Анатоліївна, доктор  медичних  наук.,  професор, завідувач  кафедри  дерматовенерології
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 

Сидоряко  Андрій  Вікторович,  асистент  кафедри  хірургічної  та  терапевтичної
стоматології  Запорізької  медичної  академії  післядипломної  освіти.  Назва  дисертації:
«Комплексне лікування хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки за умов впливу на
перебіг  репаративних  процесів».  Шифр та  назва  спеціальності  –  14.01.22 –  стоматологія.
Спецрада     Д  26.003.05 Національного  медичного  університету   імені  О.О.  Богомольця
(01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка 13, тел. (044) 234-13-91). Науковий  керівник: Маланчук
Владислав  Олександрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця. Офіційні опоненти:  Вовк Юрій Володимирович,  доктор медичних
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наук,  професор,  завідувач  кафедри   хірургічної  та  ортопедичної  стоматології  ФПО
Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького;  Шувалов
Сергій  Михайлович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хірургічної
стоматології  та  щелепно-лицевої  хірургії  Вінницького  національного  медичного
університету імені М. І. Пирогова.

Дем’яненко Антон Сергійович, лікар акушер – гінеколог КНП «Перинатальний центр
м. Києва». Назва дисертації:  «Прогнозування та обґрунтування клінічних варіантів перебігу
важких  форм  прееклампсії».  Шифр  та  назва  спеціальності  -  14.01.01  –   акушерство  та
гінекологія.  Спецрада  Д  26.003.03  Національного  медичного  університету  імені  О.О.
Богомольця   (01030,  м.  Київ,  бульвар  Т.  Шевченка,  13,  тел.  044 234  40  62).  Науковий
керівник:  Леуш  Сергій  Станіславович,  кандидат  медичних  наук,  доцент  кафедри
акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
Офіційні  опоненти:  Романенко  Тамара  Григорівна,  доктор  медичних  наук,  професор
кафедри акушерства і гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти
імені  П.Л.  Шупика  МОЗ  України;  Сенчук  Анатолій  Якович,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  акушерства  та  гінекології   ПВНЗ  «Київського  медичного
університету Української асоціації народної медицини».

Когут  Ігор  Йосипович,  фізична  особа-підприємець,  лікар  дерматовенеролог. Назва
дисертації: «Особливості лікування і профілактики простого контактного подразнювального
дерматиту, асоційованого з нетриманням». Шифр та назва спеціальності – 14.01.20 – шкірні
та венеричні хвороби. Спецрада Д 64.603.01 Державної установи “Інститут дерматології та
венерології НАМН України” (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00).
Науковий керівник: Галникіна Світлана Олександрівна, доктор медичних наук, професор,
професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами
Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Офіційні
опоненти: Олійник Ірина  Олександрівна, доктор  медичних   наук,  головний  науковий
співробітник  відділу  дерматології,  інфекційних  та  паразитарних  захворювань  шкіри
ДУ «Інститут  дерматології  та  венерології  НАМН  України»;  Савоськіна  Вікторія
Олександрівна,  кандидат  медичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  дерматовенерології  та
ВІЛ/СНІДу Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

Гримайло Валерія Миколаївна,  лікар Харківської клінічної лікарні на залізничному
транспорті  №1  філії  «Центр  охорони  здоров’я»  АТ  «Укрзалізниця».  Назва  дисертації:
«Клініко-патогенетичні  особливості  розвитку  кардіоваскулярних  порушень  у  хворих  на
епілепсію». Шифр та назва спеціальності – 14.01.15 - нервові хвороби. Спецрада  К 61.051.09
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000,
м.  Ужгород,  вул.  Підгірна,  46;  тел.:  (0312)61-33-21,  (0312)61-33-96).  Науковий  керівник:
Літовченко  Тетяна  Анатоліївна, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
неврології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ
України.  Офіційні  опоненти:  Дубенко  Андрій  Євгенійович,  доктор  медичних  наук,
професор, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології
НАМН України».  Смоланка  Андрій  Володимирович,  кандидат  медичних  наук,  доцент,
медичний директор КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології».
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Мохаммед  К.Ф.  Рєзмак, тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:  «Діагностичне
значення  активності  матричних  металопротеїназ  у  пацієнтів  з  кістою  верхньощелепної
пазухи».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.19  –  оториноларингологія.  Спецрада  Д
26.611.01  Державної  установи  «Інститут  отоларингології  ім.  проф.  О.  С.  Коломійченка
НАМН України»  (03057,  м.  Київ-57,  вул.  Зоологічна,  3;  тел.  (044)  483-22-02).  Науковий
керівник:  Науменко  Олександр  Миколайович, доктор  медичних  наук,  професор,
проректор  з  науково-педагогічної  та  лікувальної  роботи,  професор кафедри
оториноларингології  Національного  медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця.
Офіційні  опоненти:  Безшапочний  Сергій  Борисович, доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  оториноларингології  з  офтальмологією  Вищого  державного  закладу
України «Українська медична стоматологічна академія»; Попович Василь Іванович, доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології і офтальмології з курсом
хірургії  голови  та  шиї  Державного  вищого  навчального  закладу  «Івано-Франківський
національний медичний університет».

Даниленко  Олександр  Сергійович,  лікар-офтальмолог  Київської  міської  клінічної
офтальмологічної  лікарні  «Центр  мікрохірургії  ока»,  МОЗ  України.  Назва  дисертації
«Дослідження  патогенетичних  механізмів  зниження  функції  акомодації  у  дітей  з
гіперметропією».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.18  –  офтальмологія.  Спецрада  Д
26.613.05, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька 9, тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий керівник:
Шаргородська  Ірина  Василівна,  доктор  медичних  наук,  професор, професор  кафедри
офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.
Офіційні  опоненти: Бездітко  Павло  Андрійович, доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету, МОЗ
України;  Цибульська Таміла Євгенівна, доктор медичних наук, доцент, доцент  кафедри
офтальмології Запорізького державного медичного університету, МОЗ України.

Денисюк  Ольга  Юріївна,  асистент  кафедри  офтальмології  Національної  медичної
академії  післядипломної  освіти  імені  П.  Л.  Шупика, МОЗ  України.  Назва  дисертації:
«Оптимізація  діагностики  розвитку  та  прогресування  вікової  макулярної  дегенерації  після
хірургічного лікування катаракти». Шифр та назва спеціальності – 14.01.18 – офтальмологія.
Спецрада  – Д 26.613.05,  Національна  медична академія  післядипломної  освіти  імені  П.  Л.
Шупика,  МОЗ  України  (04112,  м.  Київ,  вул.  Дорогожицька  9,  тел.  440-30-56,  408-05-36).
Науковий  керівник:  Риков  Сергій  Олександрович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: Завгородня Наталія Григорівна, доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри офтальмології Запорізького державного медичного університету;
Веселовська  Наталія  Миколаївна,  доктор  медичних  наук,  професор, професор  кафедри
хірургії №2, Приватний навчальний заклад «Київський медичний університет».

Ковтун  Наталія  Михайлівна,  лікар-офтальмолог  ТОВ«МЦ»  Офтальміка,
діагностичне відділення, м Харків. Назва дисертації: «Наукове обґрунтування та розроблення
методу оцінювання стану окорухових м’язів з використанням поляризованого світла». Шифр
та  назва  спеціальності  –  14.01.18  –  офтальмологія.  Спецрада  –  Д  26.613.05,  Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ України (04112, м. Київ,
вул.  Дорогожицька  9,  тел.  440-30-56,  408-05-36).  Науковий  керівник:  Доьмін  Юрій
Альбертович, доктор  медичних  наук,  професор, завідувач  кафедри  офтальмології
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Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти,  МОЗ України.  Офіційні  опоненти:
Шаргородська  Ірина  Василівна,  доктор  медичних  наук,  професор, професор  кафедри
офтальмології  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Бойчук  Ірина  Михайлівна, доктор  медичних  наук,  старший  науковий  співробітник
лабораторії  розладу бінокулярного зору, ДУ  «Інститут очних хвороб та тканинної  терапії
імені В. П. Філатова НАМН України».

Строєнко  Катерина  Сергіївна,  лікар-анестезіолог  Обласного  клінічного
спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків. Назва дисертації:
«Інтенсивна  терапія  когнітивних  розладів  у  хворих  на  гострий  інфаркт  міокарду
працездатного віку». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна
терапія. Спецрада Д 64.600.02 Харківського національного медичного університету (61022, м.
Харків,  проспект  Науки,  4;  (057)707-73-47).  Науковий  керівник:  Хижняк  Анатолій
Антонович доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  медицини невідкладних
станів,  анестезіології  та  інтенсивної  терапії  Харківського  національного  медичного
університету.  Офіційний  опонент:  Павлов  Олександр  Олександрович доктор  медичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  анестезіології,  інтенсивної  терапії,  трансфузіології  та
гематології  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти; Семененко  Андрій
Ігорович, доктор медичних наук,  професор, професор кафедри анестезіології,  інтенсивної
терапії та медицини невідкладних станів Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова МОЗ України.

Шегедін  Анастасія  Юріївна старший  лаборант  кафедри  гістології,  цитології  та
ембріології  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького
МОЗ України. Назва дисертації:  «Морфофункціональні та лектиногістохімічні особливості
яєчок потомства щурів, що розвивалося за умов експериментального гіпо-  та гіпертирозу
материнського організму». Шифр та назва спеціальності – 14.01.09 – гістологія, цитологія,
ембріологія.  Спецрада  Д 20.601.02  Івано-Франківського  національного  медичного
університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-
95). Науковий керівник: Ященко Антоніна Михайлівна,  доктор медичних наук, професор,
професор кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Грицуляк Богдан
Васильович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  анатомії  і  фізіології
людини і тварин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
МОН України; Шепітько Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри гістології, цитології та ембріології Полтавської медичної стоматологічної академії
МОЗ України.

Нікітюк Оксана Павлівна,  викладач кафедри хорового диригування Національної
музичної академії ім. П. І. Чайковського. Назва дисертації: «Творчість капели «ДУМКА» під
орудою Євгена Савчука: традиції  та інновації».  Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 –
музичне мистецтво. Спецрада Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України (01001, м. Київ, вул. Грушевського 4; тел. (044)
278-34-54). Науковий керівник: Сікорська Ірина Михайлівна, кандидат мистецтвознавства,
старший  науковий  співробітник  відділу  музикознавства  та  етномузикології  Інституту
мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  ім.  М. Т. Рильського  НАН  України.
Офіційні опоненти: Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри
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театрознавства Київського  національного  університету  театру,  кіно  і  телебачення  ім.
І. Карпенка-Карого; Степанченко Галина Василівна, кандидат мистецтвознавства, старший
науковий  співробітник,  заступник  голови  Київської  організації  Національної  спілки
композиторів України.

Шолуха  Олександр  Миколайович,  викладач,  завідувач  навчально-художньої
майстерні ВСП Київського індустріального коледжу Київського національного університету
будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Миргородська школа мистецької кераміки в
художній  культурі  України  кінця  XIX  –  першої  третини  XX століття».  Шифр  та  назва
спеціальності –  26.00.01  –  теорія  та  історія  культури  (мистецтвознавство).  Спецрада
Д 26.005.02 Національної  музичної  академії  України імені П. І. Чайковського Міністерства
культури та інформаційної  політики України (01001, м. Київ-1, вул. Городецького,  1-3/11;
тел.  (044)  270-51-38).  Науковий  керівник:  Школьна  Ольга  Володимирівна,  доктор
мистецтвознавства,  професор,  завідувач  кафедри  образотворчого  мистецтва  Інституту
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні опоненти: Роготченко
Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства,  головний науковий співробітник відділу
теорії  та  історії  культури,  Інститут  проблем  сучасного  мистецтва  Національної  академії
мистецтв України;  Шман Світлана Юріївна,  кандидат культурології, завідувач навчальної
лабораторії кафедри живопису і композиції, Національна академія образотворчого мистецтва
і архітектури Міністерства культури та інформаційної політики України.

Антоненко  Маргарита  Муратівна,  викладач  мистецтва  та  художньої  культури
Ліцею  № 9  м. Мелітополь.  Назва  дисертації: «Православна  духовна  музика  в  системі
української  культури кінця  ХХ –  початку  ХХІ століття».  Шифр та  назва  спеціальності –
26.00.01  –  теорія  та  історія  культури  (мистецтвознавство).  Спецрада  Д 26.005.02
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та
інформаційної політики України (01001, м. Київ-1, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-
51-38). Науковий керівник: Мартинюк Анатолій Кирилович, кандидат мистецтвознавства,
доцент,  доцент  кафедри  мистецьких  дисциплін  і  методик  навчання  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний  університет імені  Григорія  Сковороди».  Офіційні
опоненти: Зосім  Ольга  Леонідівна,  доктор  мистецтвознавства,  доцент, доцент  кафедри
академічного і  естрадного вокалу та звукорежисури,  Національна академія  керівних кадрів
культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної політики України; Чумаченко
Олена Петрівна, кандидат культурології, викладач циклової комісії соціально-гуманітарних
дисциплін,  Відокремлений  структурний  підрозділ  «Криворізький  фаховий  коледж
Національного авіаційного університету» Міністерства освіти і науки України.

 

Баранова  Вікторія  Анатоліївна, заступник  начальника  управління  освіти  і  науки
Білоцерківської  міської  ради. Назва  дисертації:  «Психологічні  чинники  розвитку
організаційної  культури  закладів  позашкільної  освіти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
19.00.10 – організаційна психологія; економічна 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:  Карамушка  Людмила  Миколаївна, доктор  психологічних  наук,
професор, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології, Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН України.  Офіційні опоненти:  Вознюк Алла Вікторівна, доктор
психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, КЗ «Сумський обласний інститут
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післядипломної педагогічної освіти» МОН України; Діденко Марина Сергіївна, кандидат
психологічних наук, старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку, ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Федько Олександр Олександрович, радник голови Житомирської обласної державної
адміністрації. Назва дисертації: «Психологічні особливості обдарованості майбутніх фахівців
економічного  профілю».  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:   Папуча  Микола
Васильович,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  загальної  та
практичної  психології,  Ніжинський  державний  педагогічний  університет  імені  Миколи
Гоголя  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Євдокимова  Наталя  Олексіївна,  доктор
психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогічної освіти, ПЗВО
«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»; Луньов Віталій Євгенійович,
кандидат  психологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  загальної  та  медичної  психології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Максьом Катерина Володимирівна, методист  вищої  категорії  навчального  відділу
Чернігівського національного технологічного університету МОН України. Назва дисертації:
«Соціально-психологічні  особливості  розвитку  емоційного  інтелекту  підлітків  як  чинник
запобігання  булінгу».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  19.00.05  –  соціальна  психологія;
психологія соціальної роботи. Спецрада Д 26.453.01. Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН  України  (01033,  Київ,  вул.  Паньківська,  2,  т.  288-33-20).  Науковий  керівник:
Москаленко Валентина Володимирівна,  доктор філософських наук, професор, головний
науковий  співробітник  лабораторії  психології  творчості,  Інститут  психології  імені
Г.С. Костюка  НАПН  України.  Офіційні  опоненти:  Бондарчук  Олена  Іванівна,  доктор
психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  психології  управління,  ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України;  Куценко Яна Миколаївна,  кандидат
психологічних  наук,  асистент  кафедри  загальної  психології,  Київський  національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України.

Іващенко  Альона  Ігорівна,  викладач  кафедри  менеджменту  освіти  та  практичної
психології  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  ім.
Григорія  Сковороди».  Назва  дисертації  «Професійна  рефлексія  як  механізм  саморозвитку
майбутніх  психологів».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова
психологія.  Спецрада  Д  26.053.10  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник:
Булах Ірина Сергіївна, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології
Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти:
Кузікова  Світлана  Борисівна,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
психології Сумського  державного  педагогічного  університету  імені  А.  С.  Макаренка;
Романова Юлія Владиславівна,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної
психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кличковський  Сергій  Олексійович, викладач  закладу  післядипломної  освіти
«Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій  при
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Київській  обласній  державній  адміністрації». Назва  дисертації: «Соціально-психологічні
особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період». Шифр
та  назва спеціальності –  19.00.05  –  соціальна  психологія;  психологія  соціальної  роботи.
Спецрада Д 26.001.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601,
м. Київ,  вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник:  Коваленко
Алла  Борисівна,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  соціальної
психології  факультету  психології   Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка. Офіційні опоненти: Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних
наук,  професор,  заступник  директора  з  науково-організаційної  роботи  та  міжнародних
наукових  зв’язків   Інституту  психології  імені  Г.  С.  Костюка  НАПН України; Завацький
Юрій  Анатолійович,  кандидат  психологічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  здоров’я
людини  та  фізичного  виховання  Східноукраїнського  національного  університету  імені
Володимира Даля МОН України.

Озерова  Вікторія  Андріївна,  інспектор  з  кадрів  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю  «Промислова  компанія  «Пожмашина». Назва  дисертації: «Соціально-
психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом». Шифр
та  назва спеціальності –  19.00.05  –  соціальна  психологія;  психологія  соціальної  роботи.
Спецрада    Д  26.001.26  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка
(01601,  м.  Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  тел.  (044) 239-31-41).  Науковий  керівник:
Спіцина        Лариса Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
практичної  психології  Запорізького  національного  університету. Офіційні  опоненти:
Завацький           Вадим Юрійович, доктор психологічних наук,  професор,  професор
кафедри  психології  та  соціології  Східноукраїнського  національного  університету  імені
Володимира Даля МОН України; Боярин Лілія Володимирівна,  кандидат психологічних
наук,  доцент,  завідувач  кафедри  педагогіки,  психології  та  теорії  управління  освітою
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області МОН України. 

Сваволя Ірина Зіновіївна, керівник програм міжнародно технічної допомоги з питань
запобігань конфлікту, сприяння миру та безпеці в Україні,  посольство Великої Британії  в
Україні.  Назва  дисертації:  «Концептуальні  засади  та  інституційні  механізми  реалізації
гендерної  політики  Європейського  Союзу».  Шифр  та  назва  спеціальності –  23.00.04  –
політичні  проблеми  міжнародних  систем  та  глобального  розвитку.  Спецрада  Д26.001.29
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,  м.
Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Антонюк Наталя
Володимирівна,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  країнознавства  і
міжнародного туризму Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні
опоненти:  Шамраєва Валентина Михайлівна,  доктор політичних наук, доцент, професор
кафедри міжнародного та  європейського права Харківського національного університету
імені Василя Назаровича Каразіна; Цирфа Юлія Анатоліївна,  кандидата політичних наук,
асистент  кафедри  міжнародного  регіонознавства  Інституту  міжнародних  відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Малиновський  Андрій  Ігорович,  керівник  проекту,  телеканал  «Еспресо»  на
замовлення  ТОВ  «Голдберрі». Назва  дисертації:  «Особистісні  детермінанти  формування
іміджу  тренера  з  футболу  як  фактор  професійного  вдосконалення».  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 Петровська  Тетяна
Валентинівна,  кандидат  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  психології  і
педагогіки  Національного  університету  фізичного  виховання  і  спорту  України.  Офіційні
опоненти: Костюкевич  Вiктор  Митрофанович,  доктор  наук  з  фізичного  виховання  та
спорту,  професор,  завідувач  кафедри  теорії  і  методики  спорту  Вінницького  державного
педагогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського;  Позднишев  Євген
В’ячеславович,  доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Дмитрук  Сергей  Федорович,  Директор  ТОВ  «Аплеона  ХСГ».  Назва  дисертації
«Механізми стратегування державного управління у сфері національної безпеки». Шифр та
назва спеціальності – 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони
громадського  порядку.  Спецрада  Д  26.142.04  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська,  2,
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з
державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської
організації  Центр  досліджень  проблем  публічного  управління;  Офіційний  опоненти:
Бондаренко  Олександр  Геннадійович,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,
професор  кафедри  бойового  та  логістичного  забезпечення  оперативно-тактичного
факультету Національної академії Національної гвардії України; Омаров Азад Енвер огли,
доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  професор  кафедри  публічного
адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Божко Яна Олександрівна,  провідний фахівець відділу супроводження освітнього
процесу  Інституту  публічного  управління  та  адміністрування  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України.  Назва  дисертації  «Механізми
модернізації державної політики у сфері зайнятості осіб з інвалідністю в Україні». Шифр та
назва спеціальності  –  25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.02 у
Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул.
Антона Цедіка, 20;  тел.  (044)  481-21-61).  Науковий керівник:  Петроє Ольга  Михайлівна,
доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту експертно-аналітичних та
наукових  досліджень Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.  Офіційні  опоненти: Дубич  Клавдія  Василівна, доктор  наук  з  державного
управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України;  Морозова Наталія Геннадіївна,
кандидат  наук  з  державного  управління,  заступник  директора  департаменту поширення
інформації  та  комунікацій  –  начальник  управління  поширення  інформації  та  зовнішніх
комунікацій Державної служби статистики України.

Киртока Марія Павлівна, начальник відділу правового та документально-кадрового
забезпечення департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради. Назва дисертації
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«Державне регулювання концесійної діяльності в Україні». Шифр та назва спеціальності  –
25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії
державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел.
(044)  481-21-61).  Науковий  керівник:  Федоренко  Владислав  Леонідович,  доктор
юридичних наук, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України.  Офіційні
опоненти: Приліпко Сергій Михайлович,  доктор наук з державного управління, доцент,
професор  кафедри  публічного  управління  та  менеджменту  інноваційної  діяльності
Національного університету біоресурсів і природокористування України;  Гаврилюк Алла
Михайлівна,  кандидат  наук  з  державного  управління,  доцент, доцент  кафедри готельно-
ресторанного  і  туристичного  бізнесу  Київського  національного  університету  культури  і
мистецтв.

Андрійчук  Юрій  Миколайович,  Голова  секретаріату  Всеукраїнської  асоціації
органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад». Назва
дисертації: «Напрями реформування системи управління регіональним і місцевим розвитком
в Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  –  25.00.02 –  механізми державного управління.
Спецрада Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, Київ, пров.
Несторівський,  4,  тел.(044)  235-96-01).  Науковий  керівник:  Коваль  Олег  Михайлович,
кандидат  наук  з  державного  управління,  доцент,  професор  кафедри  регіонального
управління,  місцевого  самоврядування  та  управління  містом  Національної  академії
державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти:  Овчаренко Руслан
Вячеславович,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  доцент  кафедри соціології
управління  Донецького  державного  університету  управління,  м. Маріуполь;  Проданик
Василь Михайлович, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри
публічного  адміністрування  Навчально-наукового  інституту  міжнародних  відносин  та
соціальних наук ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління
персоналом».

Павлов Сергій Сергійович, начальник відділу організації підвищення кваліфікації та
атестації  педагогічних  працівників  у  сфері  цивільного  захисту  Інституту  державного
управління  та  наукових  досліджень  цивільного  захисту  Державної  служби  України  з
надзвичайних ситуацій. Назва дисертації: «Формування механізмів публічного управління та
адміністрування в сфері цивільного захисту України: функціонально-професійний аспект».
Шифр та назва спеціальності  – 25.00.02 – механізми державного управління.  Спецрада Д
26.867.03  Інституту  законодавства  Верховної  Ради  України (04053,  Київ,  пров.
Несторівський, 4, тел.(044) 235-96-01). Науковий керівник: Волянський Петро Борисович,
доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  в.о. начальника  Інституту  державного
управління  та  наукових  досліджень  цивільного  захисту  Державної  служби  України  з
надзвичайних  ситуацій.  Офіційні  опоненти:  Чечель  Олег  Миколайович,  доктор  наук з
державного управління,  доцент,  професор  кафедри національної  економіки  та  публічного
управління Київського  національного  економічного університету ім.  В. Гетьмана;  Гада
Оксана Богданівна, кандидат наук з державного управління, фахівець відділу забезпечення
роботи  з  персоналом  підрозділів  Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Хасанов Руслан Рафісович, перший заступник генерального директора, ТОВ «РУХ
Авіа». Назва дисертації:  «Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник
національної  безпеки  держави».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.02  –  механізми
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16.07.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

державного  управління.  Спецрада  К 20.052.07  Івано-Франківського  національного
технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м. Івано-Франківськ,  вул. Карпатська,  15;
тел. (0342)  54-72-66).  Науковий  керівник:  Афонін  Едуард  Андрійович,  доктор
соціологічних наук, професор, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України.  Офіційні
опоненти:  Крутій  Олена  Миколаївна, доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України; Кіслов
Денис  Васильович,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  завідувач  кафедри
міжнародного  права,  міжнародних  відносин  та  соціально-гуманітарних  дисциплін
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «УКРАЇНА».  
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