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Тилищак  Олександр  Андрійович,  доцент  кафедри  алгебри  ДВНЗ  «Ужгородський
національний університет». Назва дисертації:  «Матричні зображення скінченних груп над
комутативними локальними кільцями та їх застосування». Шифр та назва спеціальності  –
01.01.06  –  алгебра  та  теорія  чисел. Спецрада  Д  26.001.18 Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН України  (01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,
64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Бондаренко Віталій Михайлович, доктор
фізико-математичних  наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник  Інституту
математики  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Щедрик  Володимир  Пантелеймонович,
доктор  фізико-математичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  провідний  науковий
співробітник  відділу алгебри Інституту прикладних  проблем механіки  і  математики імені
Я.С.  Підстригача  НАН  України;  Жучок  Юрій  Володимирович,  доктор  фізико-
математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  алгебри  та  системного  аналізу  ДЗ
«Луганський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка» МОН  України;  Пипка
Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри
геометрії і алгебри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН
України.

Дудка  Максим  Леонідович,  завідувач  лабораторії  статистичної  фізики  складних
систем, Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Назва дисертації: «Критичні
властивості  магнетиків:  вплив  структурного  безладу,  анізотропії,  фрустрацій».  Шифр  та
назва спеціальності — 01.04.02 — теоретична фізика. Спецрада Д 35.156.01 Інституту фізики
конденсованих систем НАН України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; тел. (032)276-19-
78). Науковий консультант:  Головач Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук,
член-кореспондент  НАН  України,  професор,  завідувач  відділу  статистичної  теорії
конденсованих  систем  Інституту  фізики  конденсованих  систем  НАН  України.  Офіційні
опоненти:  Маркович Богдан Михайлович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,
професор  кафедри  прикладної  математики  Національного  університету  «Львівська
політехніка»; Ровенчак  Андрій  Адамович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,
професор кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана
Франка; Іоргов Микола Зіновійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії теорії інтегровних систем Інституту теоретичної фізики
ім. М. М. Боголюбова НАН України.

 
Майко  Наталія  Валентинівна,  доцент  кафедри  математики  та  теоретичної

радіофізики  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Назва
дисертації:  «Вагові  оцінки  точності  функціонально-дискретних  методів  розв’язування
крайових  задач».  Шифр  та  назва  спеціальності:  01.01.07 – обчислювальна  математика.
Спецрада  Д26.206.02  Інституту  математики  НАН  України  (01024,  м.  Київ,  вул.
Терещенківська,  3,  тел.  (044)234-50-51).  Науковий  консультант:  Макаров  Володимир
Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, головний
науковий  співробітник  відділу  обчислювальної  математики  Інституту  математики  НАН
України. Офіційні опоненти: Хіміч Олександр Миколайович, доктор фізико-математичних
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наук,  професор,  член-кореспондент  НАН  України,  заступник  директора  Інституту
кібернетики  імені  В. М. Глушкова  НАН  України;  Кутнів  Мирослав  Володимирович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник  Інституту
прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України;  Демків
Ігор  Іванович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри
обчислювальної  математики  та  програмування  Національного  університету  "Львівська
політехніка".

Нєсмєлова  Ольга  Володимирівна,  учений  секретар  Інституту  прикладної
математики  і  механіки  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Нелінійні  крайові  задачі,  не
розв’язані  відносно  похідної».  Шифр та  назва  спеціальності –  01.01.02  –  диференціальні
рівняння.  Спецрада Д 26.206.02 Інституту математики НАН України (01024, м. Київ,  вул.
Терещенківська,  3,  тел. (044)234-50-51).   Науковий  консультант:  Самойленко  Анатолій
Михайлович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  академік  НАН  України,
директор  Інституту  математики  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Теплинський  Юрій
Володимирович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
математики  Кам’янець-Подільського  національного  університету  імені  Івана  Огієнка;
Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри
математичного  моделювання  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича;  Король  Ігор  Іванович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,
проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Притоманова Ольга Михайлівна,  доцент кафедри обчислювальної  математики та
математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Назва дисертації: «Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, методи
та алгоритми розв’язання».  Шифр та  назва  спеціальності  –  01.05.01 –  теоретичні  основи
інформатики  та  кібернетики.  Спецрада  Д  08.051.09  Дніпровського  національного
університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-
01). Науковий керівник:  Кісельова Олена Михайлівна, член-кореспондент НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, декан
факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара. Офіційні опоненти: Яковлев Сергій Всеволодович, доктор фізико-математичних
наук, професор, професор кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;  Стецюк Петро Іванович, доктор
фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  методів  негладкої  оптимізації
Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України;  Сеньо Петро Степанович, доктор
фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  математичного  моделювання
соціально-економічних процесів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Солован  Михайло  Миколайович,  асистент  кафедри  електроніки  і  енергетики,
Чернівецький  національний  університет  імені  Юрія  Федьковича.  Назва  дисертації:
«Електронні явища в планарних та наноструктурованих поверхнево-бар’єрних структурах на
основі кремнію, кремнієвмісних та халькогенідних сполук». Шифр та назва спеціальності -
01.04.10  -  фізика  напівпровідників  і  діелектриків.  Спецрада  Д  76.051.01  Чернівецького
національного  університету  імені  Юрія  Федьковича  (58002,  м.  Чернівці,  вул.
Коцюбинського,  2;  тел.(03722)4-48-34).  Наук  овий  консультант:  Мар'янчук  Павло
Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри електроніки і
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енергетики  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича.  Офіційні
опоненти:  Юхимчук  Володимир  Олександрович,  доктор  фізико-математичних  наук,
професор,  завідувач  відділу  оптики  та  спектроскопії  напівпровідникових  і  діелектричних
матеріалів  Інституту  фізики  напівпровідників  імені  В.Є.  Лашкарьова  НАН  України;
Пелещак  Роман  Михайлович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
Мирончук  Галина  Леонідівна,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  директор
Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки.

Фарат Олег Костянтинович, науковий співробітник кафедри фармації та технології
органічних речовин, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-
технологічний  університет»  МОН  України.  Назва  дисертації:  «Електрофільні
перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним розташуванням атомів нітроґену
і/або оксиґену та реакції одержаних продуктів».  Шифр та назва спеціальності – 02.00.03 –
органічна  хімія.  Спецрада  Д  08.078.03  Державного  вищого  навчального  закладу
«Український  державний  хіміко-технологічний  університет»  МОН  України (49005,  м.
Дніпро,  пр. Гагаріна,  8,  тел.  (056)746–33–56).  Науковий  консультант:  Марков  Віктор
Іванович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фармації  та  технології
органічних  речовин  Державного  вищого  навчального  закладу  «Український  державний
хіміко-технологічний університет» МОН України. Офіційні опоненти: Шермолович Юрій
Григорович, доктор хімічних наук, професор, заступник директора, завідувач відділу хімії
органічних  сполук  сірки  Інституту  органічної  хімії  НАН  України;  Фокін  Андрій
Артурович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  органічної  хімії  та
технології органічних речовин Національного технічного університету України “Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського”  МОН  України;  Журавель  Ірина
Олександрівна,  доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  клінічної  біохімії,
судово-медичної  токсикології  та  фармації  Харківської  медичної  академії  післядипломної
освіти МОЗ України.

Семенюк  Наталія  Євгенівна,  старший  науковий  співробітник  Інституту
гідробіології  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Фітоепіфітон  водних  об’єктів  басейну
Дніпра».  Шифр  та  назва  спеціальності – 03.00.17  –  гідробіологія.  Спецрада  Д 26.213.01
Інституту гідробіології НАН України (04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044)
419-39-81). Науковий консультант: Щербак Володимир Іванович, доктор біологічних наук,
професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, провідний науковий
співробітник  відділу  санітарної  гідробіології  та  гідропаразитології  Інституту  гідробіології
НАН України.  Офіційні опоненти: Виноградова Оксана Миколаївна, доктор біологічних
наук,  заступник  директора  з  наукової  роботи,  провідний  науковий  співробітник  відділу
фікології,  ліхенології  та  бріології  Інституту  ботаніки  ім. М.Г. Холодного  НАН  України;
Киричук Галина Євгенівна,  доктор біологічних наук,  професор,  Ректор Житомирського
державного  університету  імені  Івана  Франка; Грубінко  Василь  Васильович,  доктор
біологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  загальної  біології  та  методики  навчання
природничих  дисциплін  Тернопільського  національного  педагогічного  університету  імені
Володимира Гнатюка.
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Болбот Ігор Михайлович,  доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем
імені  академіка  І. І. Мартиненка  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України.  Назва  дисертації:  «Автоматизація  процесів  керування
тепличними комплексами з моніторингом якості продукції». Шифр та назва спеціальності:
05.13.07  «Автоматизація  процесів  керування».  Спецрада  Д 26.004.07  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України  (03041,  м. Київ,  вул. Героїв
Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант:  Лисенко Віталій Пилипович,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем
імені  академіка  І. І. Мартиненка  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України.  Офіційні  опоненти:  Жученко Анатолій Іванович,  доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри технічних та програмних засобів автоматизації
Національного  технічного  університету  України  «Київський політехнічний  інститут  імені
Ігоря Сікорського»; Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри  автоматизації  виробничих  процесів  Центральноукраїнського  національного
технічного  університету;  Волков Віктор  Едуардович,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  теоретичної  механіки  Одеського  національного  університету  імені
І. І. Мечникова.

Бібік Олена Василівна, старший науковий співробітник відділу електромеханічних
систем  Інституту  електродинаміки  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Розвиток  теорії  та
розроблення засобів підвищення енергоефективності  вентильно-індукторних і асинхронних
двигунів зі змінним навантаженням».  Шифр та назва спеціальності – 05.09.01 – електричні
машини і апарати. Спецрада  Д 26.187.03  Інституту електродинаміки (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 56;  тел. (044) 366-26-45).  Науковий консультант: Мазуренко Леонід Іванович,
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу електромеханічних систем   Інституту
електродинаміки  НАН  України.  Офіційні  опоненти: Чорний  Олексій  Петрович, доктор
технічних  наук,  професор,   директор   інституту  електромеханіки  та  енергозбереження   і
систем  управління  Кременчуцького  національного  університету  імені  Михайла
Остроградського; Римша Віталій Вікторович, доктор технічних наук, професор, заступник
директора ТОВ «Електротехніка  – нові  технології»; Васьковський Юрій Миколайович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  електромеханіки  Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Бондар   Роман   Петрович, доцент  кафедри  електротехніки  та  електроприводу
Київського  національного  університету  будівництва  і  архітектури  МОН  України.   Назва
дисертації:  «Лінійні  магнітоелектричні  двигуни  вібраційної дії для приводу будівельних
машин і  механізмів».    Шифр та назва спеціальності   –  05.09.01 – електричні  машини і
апарати. Спецрада  Д 26.187.03  Інституту електродинаміки (03057, м. Київ, просп. Перемоги,
56;   тел.  (044)  366-26-45).  Науковий  консультант: Подольцев  Олександр  Дмитрович,
доктор  технічних  наук,  старший  науковий  співробітник,  головний  науковий  співробітник
відділу електроживлення технологічних систем Інституту  електродинаміки НАН України.
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Офіційні опоненти: Васьковський Юрій  Миколайович, доктор технічних наук, професор,
професор  кафедри  електромеханіки  Національного  технічного  університету  України
«Київський  політехнічний  інститут  ім.  Ігоря  Сікорського»; Жильцов  Андрій
Володимирович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  електротехніки,
електромеханіки  та  електротехнологій Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України;  Болюх   Володимир  Федорович, доктор  технічних  наук,
професор,  професор  кафедри  загальної  електротехніки  Національного  технічного
університету «Харківський політехнічний інститут».

Діброва Олексій Сергійович, начальник 4 державного пожежно-рятувального загону
Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області з охорони об'єктів. Назва
дисертації:  «Підвищення  пожежної  безпеки  піротехнічних  нітратно-титанових  сумішей».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  21.06.02  –  пожежна  безпека.  Спецрада  Д 64.707.01
Національного  університету  цивільного  захисту  України  (61023,  м. Харків,
вул. Чернишевська, 94;  тел. (057) 707-34-69).  Науковий  керівник:  Кириченко  Оксана
В’ячеславівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  пожежно-
профілактичної  роботи  Черкаського  інституту  пожежної  безпеки  імені  Героїв  Чорнобиля
Національного  університету  цивільного  захисту  України.  Офіційні  опоненти:  Бєліков
Анатолій  Серафимович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  безпеки
життєдіяльності  Придніпровської державної академії будівництва  та  архітектури;  Марич
Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри промислової
безпеки та охорони праці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Каракуркчі  Ганна  Володимирівна,  начальник  навчального  відділу  Військового
інституту  танкових  військ  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний  інститут».  Назва  дисертації:  «Науково-технологічні  засади  плазмо-
електролітного формування гетерооксидних покриттів  для екотехнологій». Шифр та назва
спеціальності –  05.17.03  –  технічна  електрохімія.  Спецрада  Д 64.050.03  Національного
технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»  (61002,  м. Харків,
вул. Кирпичова, 2;  тел. (057) 706-32-13).  Науковий  консультант: Сахненко  Микола
Дмитрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фізичної  хімії
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Офіційні
опоненти:  Нефедов Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор
кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет»;  Корній Сергій Андрійович, доктор технічних наук, старший
науковий  співробітник,  завідувач  відділу  корозії  та  протикорозійного  захисту  Фізико-
механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України; Ларін Василь
Іванович, доктор хімічних наук, професор, директор інституту, завідувач відділу фізичної
хімії  та  електрохімії  розчинів  Науково-дослідного  інституту  хімії  Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.

Майзеліс  Антоніни  Олександрівна,  старший  науковий  співробітник  кафедри
технічної електрохімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут».  Назва  дисертації:  «Електрохімічні  функціональні  покриття  з  мікро-  і
нанорозмірними Cu, Sn, Ni,  Zn-вмісними шарами керованого фазового складу».  Шифр та
назва спеціальності – 05.17.03 – технічна електрохімія. Спецрада Д 64.050.03 Національного
технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»  (61002,  м. Харків,
вул. Кирпичова, 2;  тел.(057) 707-66-56).  Науковий  консультант:  Байрачний  Борис
Іванович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  технічної  електрохімії
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Офіційні
опоненти:  Берсірова  Оксана  Леонідівна,  доктор  технічних  наук,  старший  науковий
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співробітник, провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім.
В.І.  Вернадського  Національної  академії  наук  України;  Кунтий Орест  Іванович,  доктор
технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  хімії  і  технології  неорганічних  речовин
Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Чергинець  Віктор  Леонідович,
доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторії  синтезу сцинтиляційних матеріалів
Інституту сцинтиляційних матеріалів.

Сулема  Євгенія  Станіславівна,  доцент  кафедри  програмного  забезпечення
комп’ютерних  систем,  Національний  технічний  університет  України  «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського». Назва  дисертації:  «Методи,  моделі  та
засоби  обробки  мультимодальних  даних  цифрових  двійників  досліджуваних  об’єктів».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.05.03  –  математичне  та  програмне  забезпечення
обчислювальних  машин  і  систем. Спецрада  Д 26.002.02  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м.
Київ,  пр.  Перемоги, 37;  тел.  (044)  204-82-62).  Науковий  консультант:  Дичка  Іван
Андрійович,  доктор технічних наук,  професор,  декан факультету прикладної  математики
Національного  технічного  університету  України  «Київський політехнічний  інститут  імені
Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Литвин Василь Володимирович, доктор технічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  інформаційних  систем  та  мереж  Національного
університету  «Львівська  політехніка»;  Сініцин  Ігор  Петрович, доктор  технічних  наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу інформаційно-аналітичного забезпечення
систем організаційного управління Інституту програмних систем Національної академії наук
України; Зибін Сергій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри
інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету.

Возна Наталія Ярославівна, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем,
Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації "Теорія, методи та
засоби структуризації поліфункціональних даних у розподілених комп’ютерних системах".
Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д
35.052.08 Національного університету "Львівська політехніка" МОН України (79013, Львів-
13,  вул.  С. Бандери,  12,  тел. (032)258-23-98).  Науковий  консультант:  Николайчук  Я. М.,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем
Тернопільського  національного  економічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Мичуда
Зиновій  Романович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
комп’ютеризованих систем автоматики Національного університету "Львівська політехніка",
Швачич  Геннадій  Григорович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
прикладної  математики  та  обчислювальної  техніки  Національної  металургійної  академії
України,  Семенов  Сергій  Геннадійович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри обчислювальної техніки та програмування Харківського національного технічного
університету (ХПІ).

Трофименко  Петро  Іванович,  доцент  кафедри  геоінформатики,  ННІ  «Інститут
геології»  Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка.  Назва  дисертації:
«Секвестрація  і  емісія  органічного  вуглецю  ґрунтами  Полісся  України  за
сільськогосподарського використання в умовах змін клімату». Шифр та назва спеціальності
– 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 08.804.02 Дніпровського державного аграрно-економічного
університету (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий
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консультант: Іванік  Олена  Михайлівна,  доктор  геологічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри загальної та історичної геології ННІ «Інститут геології» Київського національного
університету імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти: Писаренко Павло Вікторович,
доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  перший  проректор  Полтавської  державної
аграрної  академії;  Забалуєв  Віктор  Олексійович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
професор,  професор  кафедри  ґрунтознавства  та  охорони  ґрунтів  ім.  проф.  М.К.  Шикули
Національного університету біоресурсів і природокористування України; Скрильник Євген
Володимирович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  завідувач  лабораторії  органічних
добрив і гумусу Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О. Н. Соколовського» НААН України.

Бідолах  Дмитро  Ілліч,  доцент  кафедри  лісового  і  садово-паркового  господарства
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування
України  «Бережанський  агротехнічний  інститут».  Назва  дисертації:  «Теоретико-
методологічні та технологічні засади впорядкування зелених насаджень в населених пунктах
України». Шифр та назва спеціальностей: 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» 
та  06.03.01  «Лісові  культури  та  фітомеліорація».  Спецрада  Д 26.004.09  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України  (03041,  м. Київ,  вул.  Героїв
Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Лакида Петро Іванович, доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  член-кореспондент  НААН,  директор  Навчально-
наукового інституту  лісового і садово-паркового господарства Національного університету
біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Пастернак  Володимир
Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, провідний науковий співробітник
лабораторії моніторингу і сертифікації лісів Українського ордена «Знак Пошани» науково-
дослідного  інституту  лісового  господарства  та  агролісомеліорації  імені  Г. М. Висоцького;
Геник  Ярослав  Вячеславович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  доцент,  завідувач
кафедри  ландшафтної  архітектури,  садово-паркового  господарства  та  урбоекології
Державного  вищого  навчального  закладу  «Національний  лісотехнічний  університет
України»;  Шпарик  Юрій  Степанович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  старший
науковий  співробітник,  професор  кафедри  лісознавства  Державного  вищого  навчального
закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Лазурко Лідія Миколаївна, доцент кафедри історії України, Дрогобицький державний
педагогічний  університет  імені  Івана  Франка.  Назва  дисертації:  «Польська  історична
періодика у Східній Галичині ХІХ – початку ХХ ст.:  типологія,  ідеологія,  проблематика».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  07.00.06  –  історіографія,  джерелознавство  та  спеціальні
історичні дисципліни. Спецрада Д 73.053.01 Черкаського національного університету імені
Богдана  Хмельницького  (18031,  м.  Черкаси,  бульвар  Шевченка,  81,  тел. (0472)  35-28-50.
Науковий консультант: Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії  України  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана
Хмельницького.  Офіційні  опоненти:  Андрєєв  Віталій  Миколайович,  доктор  історичних
наук,  професор,  професор  кафедри  історії  України  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка;  Гирич  Ігор  Борисович,  доктор  історичних  наук,  старший  науковий
співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української
археографії  та  джерелознавства  ім. М. С. Грушевського  НАН  України;  Степанчук  Юрій
Степанович,  доктор  історичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  історії  України
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
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Кушнір  Світлана  Олександрівна,  доцент  кафедри  фінансів,  банківської  справи  та
страхування  Запорізького  національного  університету.  Назва  дисертації:  «Інституційне
забезпечення  функціонування  аграрного  сектору  України  в  контексті  його  інноваційного
розвитку: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка
та  управління  національним  господарством.  Спецрада  –  Д 35.840.01  Львівського
торговельно-економічного університету (79005,  м.  Львів,  вул.  М. Туган-Барановського,  10,
тел. (032)275-65-50). Науковий консультант: Семак Богдан Богданович, доктор економічних
наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи,  професор  кафедри  маркетингу  Львівського
торговельно-економічного  університету.  Офіційні  опоненти: Маргасова  Вікторія
Геннадіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи
Національного  університету  «Чернігівська  Політехніка»;  Мельник  Мар’яна  Іванівна,
доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  просторового  розвитку  Державної
установи  «Інституту  регіональних  досліджень  ім.  М.  І.  Долішнього  НАН  України»;
Фомішина Віра  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
зовнішньоекономічної діяльності Херсонського національного технічного університету.

Бабенко Крістіна Євгеніївна, завідувач кафедри менеджменту, Українська інженерно-
педагогічна академія. Назва дисертації: «Стратегічне управління збалансованим економічним
розвитком територій: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03
–  економіка  та  управління  національним  господарством.  Спецрада  Д 79.051.04
Національного університету «Чернігівська політехніка» (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка,
95;  тел. 0462-665-103). Науковий  консультант:  Гавкалова  Наталія  Леонідівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  державного  управління,  публічного
адміністрування  та  регіональної  економіки  Харківського  національного  економічного
університету імені Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Гальцова Ольга Леонідівна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  національної  економіки,  маркетингу  та
міжнародних  економічних  відносин  Класичного  приватного  університету;  Гонта  Олена
Іванівна,  доктор економічних  наук,  професор,  професор  кафедри туризму Національного
університету «Чернігівська політехніка»;  Коваль Віктор Васильович, доктор економічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки,  обліку  та  менеджменту Одеського
торговельно-економічного  інституту  Київського  національного  торговельно-економічного
університету.

Гільорме  Тетяна  Вікторівна,  провідний  науковий  співробітник  науково-дослідного
інституту енергетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Назва
дисертації:  «Методологія  обґрунтування  управлінських  рішень  щодо  запровадження
технологій енергозбереження на промислових підприємствах». Шифр і назва спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада  Д 17.127.01  Класичного  приватного  університету  (69002,  м.  Запоріжжя,  вул.
Жуковського,  70-б,  тел.  (061)  228-07-79).  Науковий  консультант:  Покатаєва  Ольга
Вікторівна, доктор економічних наук, професор, перший проректор Класичного приватного
університету,  м.  Запоріжжя.  Офіційні  опоненти:  Шапошников  Костянтин  Сергійович,
доктор  економічних  наук,  професор,  директор  Причорноморського  науково-дослідного
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інституту економіки  та  інновацій,  м. Одеса;  Череп Алла Василівна,  доктор економічних
наук,  професор,  декан  економічного  факультету  Запорізького  національного  університету
Міністерства освіти і науки України; Полозова Тетяна Василівна, доктор економічних наук,
професор,  завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою
Харківського  національного  університету  радіоелектроніки  Міністерства  освіти  і  науки
України.

 
Гончаренко  Тетяна  Петрівна,  директор  Сумського  коледжу  економіки  і  торгівлі

Сумської Облспоживспілки. Назва дисертації: «Методологія формування та реалізації бізнес-
стратегії банку». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада
Д 55.051.06 Сумського державного університету (40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57,
тел.:  (0542) 66-51-29).  Науковий консультант:  Пімоненко Тетяна Володимирівна,  доктор
економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету
Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: Заруцька Олена Павлівна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри банківської  справи та  фінансових  послуг
Університету  митної  справи  та  фінансів  Міністерства  освіти  і  науки  України;  Ткаченко
Наталія  Володимирівна, доктор  економічних  наук,  професор, директор  Інституту
післядипломної  освіти  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка
Міністерства освіти і науки України; Чмутова Ірина Миколаївна, доктор економічних наук,
професор,  професор  кафедри  менеджменту  та  бізнесу  Харківського  національного
економічного університету імені Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України.

Грибіненко  Ольга  Миколаївна, декан  фінансово-економічного  факультету
Національного  технічного  університету  «Дніпровська  політехніка».  Назва  дисертації:
«Міжнародна  економічна  безпека  країн  в  умовах  сталого  розвитку».  Шифр  та  назва
спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада
Д 11.051.03 Донецького національного університету імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант: Булатова Олена Валеріївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  перший  проректор  Маріупольського  державного
університету. Офіційні опоненти: Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ліщинський Ігор Орестович,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки Тернопільського
національного  економічного  університету; Резнікова  Наталія  Володимирівна, доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  світового  господарства  і  міжнародних
економічних  відносин  Інституту  міжнародних  відносин  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка

Дем’янчук  Марина  Афанасіївна,  доцент  кафедри  фінансів,  банківської  справи  та
страхування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.  Назва дисертації:
«Збалансований  розвиток  телекомунікаційного  підприємства  в  умовах  цифрових
трансформацій: теорія,  методологія,  практика». Шифр та назва спеціальності  – 08.00.04 –
економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада
Д 67.052.05  Херсонського  національного  технічного  університету  (73008,  м.  Херсон,
Бериславське  шосе,  24;  т.  (0552)32-69-10).  Науковий  консультант:  Князєва  Олена
Альбертівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економіки
підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. 
Попова Міністерства  освіти і  науки України.  Офіційні  опоненти:  Безпарточний Максим
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Григорович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, маркетингу та
міжнародних економічних відносин Національного аерокосмічного університету імені М. Є.
Жуковського  «Харківський  авіаційний  інститут»;  Гусєва  Ольга  Юріївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідуюча  кафедрою  економіки  підприємств  та  соціальних
технологій  Державного  університету  телекомунікацій;  Шандова  Наталія  Вікторівна,
доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  економіки,  підприємництва  та
економічної безпеки Херсонського національного технічного університету.

Дибчук  Людмила  Василівна,  завідувач  кафедри  маркетингу  та  підприємництва
Вінницького кооперативного інституту. Назва дисертації: «Стратегії комунікативного впливу
на  дистрибутивну  політику  підприємства».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –
економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада
Д 67.052.05  Херсонського  національного  технічного  університету  (73008,  м.  Херсон,
Бериславське  шосе,  24;  т.  (0552)32-69-10).  Науковий  консультант:  Ковальчук  Світлана
Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  маркетингу  і
торговельного  підприємництва  Хмельницького  національного  університету.  Офіційні
опоненти:  Гарафонова  Ольга  Іванівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»;  Дайновський  Юрій  Анатолійович,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Львівського торговельно-
економічного університету;  Окландер Михайло Анатолійович,  доктор економічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  маркетингу  Одеського  національного  політехнічного
університету.

 Долінський  Леонід  Борисович, професор  кафедри  економічної  кібернетики,
Університет державної фіскальної служби України. Назва дисертації: «Фінансовий механізм
кредитно-інвестиційної  діяльності  банківських  установ  в  Україні».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 79.051.04  Національного
університету  «Чернігівська  політехніка»  (14035,  м.  Чернігів,  вул.  Шевченка,  95;
тел. 0462-665-103). Науковий консультант:  Забаштанський Максим Миколайович, доктор
економічних  наук,  професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  бізнесу,
природокористування  і  туризму  Національного  університету  «Чернігівська  політехніка».
Офіційні  опоненти:  Алексеєнко  Людмила  Михайлівна,  доктор  економічних  наук,
професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Івано-Франківського навчально-
наукового  інституту  менеджменту  Тернопільського  національного  економічного
університету; Колодізєв Олег Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця; Ткаченко Наталія Володимирівна, доктор економічних
наук,  професор,  директор  Інституту  післядипломної  освіти  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка.

Дудченко  Вікторія  Юріївна,  доцент  кафедри  міжнародних  економічних  відносин,
Сумський  державний  університет  Міністерства  освіти  і  науки  України.  Назва  дисертації:
«Розвиток  методології  забезпечення  незалежності  центральних  банків».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 55.051.06  Сумського
державного університету (40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, тел.: (0542) 66-51-29).
Науковий консультант: Васильєва Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор,
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директор навчально-наукового інституту фінансів,  економіки та менеджменту імені  Олега
Балацького  Сумського  державного  університету  Міністерства  освіти  і  науки  України.
Офіційні  опоненти: Заруцька  Олена  Павлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг Університету митної справи та
фінансів  Міністерства  освіти  і  науки  України;  Козюк  Віктор  Валерійович, доктор
економічних  наук,  професор, завідувач  кафедри  економіки  та  економічної  теорії
Тернопільського  національного  економічного  університету  Міністерства  освіти  і  науки
України; Кузнєцова  Анжела  Ярославівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  ректор
Університет банківської справи Міністерства освіти і науки України.

 

Клапків Юрій Михайлович, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський
національний  економічний  університет.  Назва  дисертації: «Формування  ринку  страхових
послуг в Україні: концептуальні засади теорії та практики». Шифр та назва спеціальності –
08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 58.082.01  Тернопільського  національного
економічного  університету  (46009,  м. Тернопіль,  вул.  Львівська,  11;  тел.  (0352)  47-50-51).
Науковий  консультант:  Дем’янишин  Василь  Григорович, доктор  економічних  наук,
професор,  професор  кафедри  фінансів  ім.  С.І.  Юрія  Тернопільського  національного
економічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Баранова  Вікторія  Глібівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансового  менеджменту  та  фондового
ринку  Одеського  національного  економічного  університету; Волосович  Світлана
Василівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фінансів  Державного
вищого  навчального  закладу  «Київського  національного  торговельно-економічного
університету»;  Приказюк  Наталія  Валентинівна, доктор  економічних  наук,  доцент,
завідувач  кафедри  страхування,  банківської  справи  та  ризик-менеджменту  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Клопов  Іван  Олександрович,  доцент  кафедри  інформаційної  економіки,
підприємництва  та  фінансів  Інженерного  навчально-наукового  інституту  Запорізького
національного  університету.  Назва  дисертації:  «Організаційно-економічне  забезпечення
державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики: теорія, методологія, механізм».
Шифр  і  назва  спеціальності  –  08.00.03  –  економіка  та  управління  національним
господарством.  Спецрада  Д 17.127.01  Класичного  приватного  університету  (69002,  м.
Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  70-б,  тел.  (061)  228-07-79).  Науковий  консультант:  Рекова
Наталія  Юріївна, доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки
підприємств  Донбаської  державної  машинобудівної  академії  (м. Краматорськ).  Офіційні
опоненти:  Батченко Людмила Вікторівна,  доктор економічних наук,  професор,  кафедри
готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв
МОН України; Гальцова Ольга Леонідівна,  доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри  національної  економіки,  маркетингу  та  міжнародних  економічних  відносин
Класичного  приватного  університету  (м.  Запоріжжя);  Маргасова  Вікторія  Геннадіївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Національного
університету «Чернігівська політехніка».

. 

Корнилюк Роман Васильович, професор кафедри банківської справи та страхування,
Державний  вищий  навчальний  заклад  «Київський  національний  економічний  університет
імені  Вадима  Гетьмана».  Назва  дисертації: «Системний  ризик  у  банківській  діяльності».
Шифр та назва спеціальності  –  08.00.08 – гроші,  фінанси і  кредит.  Спецрада Д 26.006.04
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Державний  вищий  навчальний  заклад  «Київський  національний  економічний  університет
імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, пр-т. Перемоги 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий
консультант: Івасів  Ігор  Богданович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри  банківської  справи  та  страхування  Державного  вищого  навчального  закладу
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана».  Офіційні
опоненти:  Козюк  Віктор  Валерійович, доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  економічної  теорії  Тернопільського  національного  економічного  університету;
Науменкова  Світлана  Валентинівна, доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Жердецька
Лілія Вікторівна,  доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету.

Павелко Ольга Віталіївна, доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет
водного  господарства  та  природокористування.  Назва  дисертації:  «Облік  та  аналіз
фінансових  результатів  основної  діяльності будівельних  підприємств:  методологія  й
організація». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 Державного вищого навчального
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057,
м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, тел. (044) 371-62-38). Науковий консультант: Лазаришина
Інна  Дмитрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  статистики  та
економічного  аналізу Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України (м. Київ). Офіційні опоненти:  Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, доктор
економічних наук,  професор,  проректор з  наукової  роботи Тернопільського національного
економічного університету; Шигун Марія Михайлівна, доктор економічних наук, професор,
завідувач  кафедри  обліку  і  оподаткування  Державного  вищого  навчального  закладу
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  Замула Ірина
Валеріївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  обліку  і  аудиту
Державного університету «Житомирська політехніка».

Рибак  Сергій  Олександрович, старший  науковий  співробітник,  Національний
університет  «Чернігівська  політехніка».  Назва  дисертації:  «Механізм  забезпечення
бюджетної безпеки держави в умовах трансформації фінансових відносин». Шифр та назва
спеціальності  –  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 79.051.04  Національного
університету  «Чернігівська  політехніка»  (14035,  м.  Чернігів,  вул. Шевченка,  95;
тел. 0462-665-103). Науковий консультант: Лібанова Елла Марленівна, доктор економічних
наук, професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи
НАН України. Офіційні опоненти:  Бондарук Таїсія Григорівна, доктор економічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  фінансів,  банківської  справи  та  страхування  Національної
академії  статистики,  обліку  та  аудиту;  Кириленко Ольга  Павлівна,  доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри фінансів імені С.І. Юрія Тернопільського національного
економічного  університету;  Мельник  Віктор  Миколайович,  доктор  економічних  наук,
професор, професор кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Руденко Микола Вікторович, докторант відділу організації менеджменту, публічного
управління  та  адміністрування  Національного  наукового  центру  «Інститут  аграрної
економіки».  Назва  дисертації:  «Розвиток цифровізації  управління в  сільськогосподарських
підприємствах:  теорія,  методологія,  практика».  Шифр  та  назва  спеціальності:  08.00.04  -
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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 консультант:  Кропивко
Михайло Федорович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник
відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування Національного
наукового  центру  «Інститут  аграрної  економіки».  Офіційні  опоненти:  Гудзь  Олена
Євгенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Державного
університету  телекомунікацій;  Клочан В’ячеслав Васильович,  доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту організацій  та права,  завідувач кафедри менеджменту та
маркетингу  Миколаївського  національного  аграрного  університету;  Свиноус  Іван
Вікторович, доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,
завідувач  кафедри  обліку  і  оподаткування  Білоцерківського  національного  аграрного
університету.

. 

Турлакова  Світлана  Сергіївна, старший  науковий  співробітник  відділу  фінансово-
економічних  проблем  використання  виробничого  потенціалу,  Інститут  економіки
промисловості  Національної  академії  наук  України.  Назва  дисертації:  «Моделювання
процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах». Шифр та назва
спеціальності  –  08.00.11  –  математичні  методи,  моделі  та  інформаційні  технології  в
економіці.  Спецрада  Д 26.006.07  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський
національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  (03057,  м.  Київ,
просп.     Перемоги, 54/1  ;  тел.  (044) 252-54-74).  Офіційні  опоненти:  Вітлінський Вальдемар
Володимирович, доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економіко-
математичного моделювання Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
економічний університет імені  Вадима Гетьмана»;  Порохня Василь Михайлович, доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економіки  Класичного  приватного
університету  (м.  Запоріжжя);  Бабенко  Віталіна  Олексіївна,  доктор  економічних  наук,
професор,  професор  кафедри  міжнародної  електронної  комерції  та  готельно-ресторанної
справи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ліпін  Микола  Вікторович, доцент  кафедри  філософії,  соціології  та  політології,
Київський національний торговельно-економічний університет. Назва дисертації:  «Освіта і
влада в соціально-культурних викликах інформаційного світу». Шифр та назва спеціальності
–  09.00.03  –  соціальна  філософія  та  філософія  історії.  Спецрада  Д  35.051.02 Львівський
національний університет імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032)  239-45-79).  Науковий  консультант:  Ільїн  Володимир  Васильович, доктор
філософських  наук,  професор,  професор  кафедри  економічної  теорії,  макро-  і
мікроекономіки  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні
опоненти: Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, завідувач
кафедри  філософії,  соціології  та  менеджменту  соціокультурної  діяльності
Південноукраїнського  національного  педагогічного  університету  імені  К.  Д.  Ушинського;
Возняк Володимир Степанович,  доктор філософських наук, професор,  завідувач кафедри
філософії  імені  професора  Валерія  Григоровича  Скотного  Дрогобицького  державного
педагогічного  університету  імені  Івана  Франка;  Скринник  Зоя  Едуардівна,  доктор
філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту і соціального забезпечення
Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
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Стефанова Наталія Олександрівна, докторантка   кафедри загального мовознавства
та германістики  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  Назва
дисертації  «Етносеміометрична  параметризація  аксіоконцептосфер  у  британській  та
українській  лінгвокультурах». Шифр  та  назва  спеціальності  –  10.02.17  –  порівняльно-
історичне  і  типологічне  мовознавство,  10.02.21  –  структурна,  прикладна  та  математична
лінгвістика.  Спецрада  Д  26.053.26  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова  (01601,  м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,  тел.:  234-11-08).  Науковий
консультант: Корольова  Алла  Валер’янівна, доктор  філологічних  наук,  професор,
проректор  з  наукової  роботи  Київського  національного  лінгвістичного  університету.
Офіційні  опоненти: Дарчук  Наталія  Петрівна,  доктор  філологічних  наук,  доцент,
професор  кафедри  української  мови  та  прикладної  лінгвістики  Інституту  філології
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Кушнерик  Володимир
Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германського, загального
і  порівняльного  мовознавства  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича;  Радзієвська  Тетяна  Вадимівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,
провідний науковий співробітник відділу загального мовознавства Інституту мовознавства
імені О.О. Потебні НАН України.

Сайнецький Олег Павлович, доцент кафедри трудового права та права соціального
забезпечення  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Назва
дисертації – «Форми систематизації соціального законодавства в Україні». Шифр та назва
спеціальності –  12.00.05  –  трудове  право;  право  соціального  забезпечення.  Шифр
спеціалізованої ради –  Д  26.001.46 Київський  національний  університет  імені  Тараса
Шевченка  МОН  України  (01601,  м.  Київ,  вул.  Володимирська,  64;  т.  (044)  239-31-41)
Науковий  консультант:  Іншин  Микола  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  трудового  права  та  права  соціального  забезпечення  Київського
національного університету імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні опоненти: Бонтлаб Василь
Васильович,  доктор  юридичних  наук, доцент  кафедри  цивільного,  господарського  та
трудового  права  юридичного  факультету  Академії  праці,  соціальних  відносин  і  туризму.
Дашутін Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, суддя Верховного суду;  Ганечко
Олена  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  суддя  Шостого  апеляційного
адміністративного суду. 

Кравчук  Мар’яна  Юріївна,  доцент  кафедри  кримінального  права  та  процесу
Тернопільського  національного  економічного  університету.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове  забезпечення  протидії  біотероризму».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право.  Спецрада  Д  55.051.07  Сумського  державного  університету  (40007,  м.  Суми,  вул.
Римського-Корсакова,  2;  тел.(0542)  687-755).  Науковий консультант: Курило Володимир
Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри
адміністративного  та  фінансового  права  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Діхтієвський  Петро  Васильович,
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доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;  Остапенко Олексій Іванович, доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  адміністративного  та  фінансового  права
Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»; Бондар
Олександр  Григорович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  перший  проректор
Запорізького національного університету.

Топчій  Віталій  Васильович,  доцент  кафедри  кримінального  процесу  та
криміналістики,  Університет  державної  фіскальної  служби  України.  Назва  дисертації:
«Теорія  та  практика  запобігання  злочинам  у  сфері  інтелектуальної  власності  в  Україні».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх
справ (61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Джужа
Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
головний  науковий  співробітник  відділу  організації  наукової  діяльності  та  захисту  прав
інтелектуальної  власності  Національної  академії  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:
Харченко  Вадим  Борисович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
кримінального  права  та  кримінології  факультету  № 6  Харківського  національного
університету  внутрішніх  справ;  Копотун  Ігор  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,
професор, заслужений юрист України, проректор з міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ
(Чеська республіка);  Пузирьов Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, начальник
відділу  наукової  діяльності  та  міжнародного  співробітництва  Академії  Державної
пенітенціарної служби.

 

Михаськова  Марина Анатоліївна, кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  завідувач
кафедри теорії  та  методики  музичного  мистецтва  Хмельницької  гуманітарно-педагогічної
академії.  Назва  дисертації:  «Система  формування  професійного  досвіду  музично-
педагогічної  діяльності  майбутніх  учителів  музичного  мистецтва».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д 70.145.01
Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії  (29013,  м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант: Шоробура
Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
ректор  Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії.  Офіційні  опоненти:  Чайка
Володимир  Мирославович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  декан  факультету
педагогіки  і  психології  Тернопільського  національного  педагогічного  університету  імені
Володимира  Гнатюка;  Черкасов  Володимир  Федорович,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  музичного  мистецтва  і  хореографії  Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені  Володимира Винниченка; Щолокова Ольга
Пилипівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки мистецтва і
фортепіанного  виконавства  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.
Драгоманова.

Чубрей Олександра Степанівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
економічної  географії  та  екологічного  менеджменту  Чернівецького  національного
університету  імені  Юрія  Федьковича.  Назва  дисертації:  «Система  підготовки  майбутніх
учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу». Шифр та
назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01
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Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії  (29013,  м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант: Шоробура
Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
ректор Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії.  Офіційні  опоненти:  Браславська
Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії
та  методики  її  навчання  Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла
Тичини;  Волкова  Наталія  Павлівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри педагогіки та психології  ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»; Гевко Ігор
Васильович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  проректор  з  навчально-методичної
роботи  Тернопільського  національного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Гнатюка.

Березовська Людмила Іванівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи,  ДВНЗ «Прикарпатський національних університет імені Василя Стефаника». Назва
дисертації:  «Теоретичні  і  методичні  засади  формування  комунікативно-мовленнєвої
компетентності соціальних працівників у процесі професійної підготовки». Шифр та назва
спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти. Спецрада Д 41.053.01
Державного  закладу  «Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет
імені К. Д. Ушинського»  МОН України  (65020,  м. Одеса,  вул. Старопортофранківська,  26;
тел. (048)723-40-98).  Науковий  консультант  –  Богуш  Алла  Михайлівна,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  теорії  і  методики  дошкільної  освіти
Державного  закладу  «Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет
імені К. Д. Ушинського».  Офіційні  опоненти:  Харченко  Сергій  Якович,  доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки навчально-наукового
інституту  педагогіки  і  психології  Державного  закладу  «Луганський  національний
університет імені Тараса Шевченка»;  Архипова Світлана Петрівна,  доктор педагогічних
наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, директор ННЦ
зовнішніх  і  міжнародних  зв’язків  Черкаського  національного  університету  імені Богдана
Хмельницького; Біла Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри загальної  педагогіки,  дошкільної,  початкової  та  спеціальної  освіти  Ізмаїльського
державного гуманітарного університету.

Кузнецова  Ольга  Алексіївна,  професор  кафедри  музично-інструментальної
підготовки  вчителя  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г.  С.
Сковороди. Назва дисертації: «Теорія та практика методичної підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами». Шифр та назва спеціальності
–  13.00.02  –  теорія  та  методика  музичного  навчання.  Спецрада  Д 55.053.01  Сумського
державного  педагогічного  університету  імені  А. С. Макаренка  (40002,  м. Суми,
вул. Роменська, 87;  тел. (0542)  22-15-17).  Науковий  консультант:  Козир  Алла
Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені А. Т. Авдієвського
Національного  педагогічного  університету  імені  М.  П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти:
Бутенко Володимир Григорович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
Національної  академії  педагогічних наук України,  професор кафедри загальноправових та
соціально-гуманітарних  дисциплін  Херсонського  факультету  Одеського  державного
університету внутрішніх справ; Мозгальова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук,
професор,  професор кафедри музикознавства,  інструментальної  підготовки  та  хореографії
Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського;
Єременко Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
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хореографії  та  музично-інструментального  виконавства  Сумського  державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Сич  Тетяна  Володимирівна,  викладач  кафедри  публічної  служби  та  управління
навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський  національний  університет  імені
Тараса  Шевченка».  Назва  дисертації:  «Розвиток  методології  дослідження  проблем
управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки (друга половина ХХ – початок
ХХІ століття)».  Шифр та  назва  спеціальності  –  13.00.06 –  теорія і методика управління
освітою.  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  консультант:  Хриков  Євген  Миколайович,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  публічної  служби  та  управління
навчальними  й  соціальними  закладами  ДЗ  «Луганський  національний  університет  імені
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).  Офіційні  опоненти:  Сорочан Тамара Михайлівна,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  директор  Центрального  інституту  післядипломної
освіти  ДЗВО  «Університет  менеджменту  освіти»  НАПН  України;  Харківська  Алла
Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної
ради;  Касьянова  Олена  Миколаївна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  педагогіки,  філософії  та  мовної  підготовки  Харківської  медичної  академії
післядипломної освіти МОЗ України.

Пономаренко Ольга Вікторівна, декан факультету соціальної педагогіки та психології
Запорізького національного університету (м. Запоріжжя). Назва дисертації  – «Теоретичні і
методичні  засади  підготовки  майбутніх  магістрів  психології  до  професійної  діяльності  в
умовах неформальної освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 –  теорія і методика
професійної  освіти.  Спецрада  Д  17.127.04  Класичного  приватного  університету  (69002,
м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  70-б,  тел.  (061)  220-95-85).  Науковий  консультант:
Сущенко Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти
та  управління  навчальним  закладом  Класичного  приватного  університету  (м. Запоріжжя).
Офіційні  опоненти: Лук’янова  Лариса  Борисівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  НАПН України
(м.  Київ);  Волкова  Наталія  Павлівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувачка
кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда
Нобеля»  (м. Дніпро);  Осадчий  Вячеслав  Володимирович,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  інформатики  та  кібернетики  Мелітопольського  державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь).

Франчук  Василь  Михайлович,  докторант кафедри комп’ютерної  інженерії  та
освітніх  вимірювань  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.
Назва  дисертації  «Методика  навчання  інформатичних  дисциплін  у  педагогічних
університетах з  використанням веб-орієнтованих систем».  Шифр та назва спеціальності  –
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика). Спецрада Д 26.053.03 Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова  (01601,  м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,
тел.: 234-11-08). Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
НАПН  України  Жалдак  Мирослав  Іванович,  завідувач  кафедри  теоретичних  основ
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інформатики  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  Офіційні
опоненти: Семеріков Сергій Олексійович,  доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри інформатики та  прикладної  математики Криворізького державного педагогічного
університету;  Горошко Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри інформатики і обчислювальної техніки Національного університету "Чернігівський
колегіум" імені Т.Г. Шевченка;  Вакалюк Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук,
доцент,  професор  кафедри  інженерії  програмного  забезпечення  Державного  університету
«Житомирська політехніка». 

Камінська  Анна Олексіївна, доцент  кафедри медичної  психології  та  психіатрії  з
курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені М.І.
Пирогова МОЗ України.  Назва дисертації  –  «Комплексна  система  медико-психологічного
супроводу  сімей,  де  проживають  хворі  з  ендогенними  психічними  розладами».  Шифр та
назва  спеціальності  –  19.00.04  –  медична  психологія.  Спецрада  Д  64.609.03  Харківської
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58,
тел. (057) 711-79-75). Науковий консультант: Пшук Наталія Григорівна? доктор медичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  медичної  психології  та  психіатрії  з  курсом
післядипломної  освіти  Вінницького  національного  медичного  університету  імені  М.І.
Пирогова МОЗ України. Офіційні опоненти:  Маркова Маріанна Владиславівна – доктор
медичних  наук,  професор,  в.о.  завідувача  кафедри  психотерапії  Харківської  медичної
академії  післядипломної  освіти  МОЗ  України,  Мухаровська  Інна  Романівна  –  доктор
медичних  наук,  доцент  кафедри  медичної  психології,  психосоматичної  медицини  та
психотерапії  Національного  медичного  університету  ім.  О.О.Богомольця  МОЗ  України,
Савіна  Майя  Василівна –  доктор  медичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  клінічної
неврології,  психіатрії  та  наркології  Харківського  національного  університету  ім.
В. Н. Каразіна МОН України.

Лялькін Сергій Анатолійович,  старший науковий співробітник науково-дослідного
відділення  хіміотерапії  солідних  пухлин,  Національний  інститут  раку.  Назва  дисертації:
«Оптимізація хіміотерапевтичного лікування хворих на метастатичний тричі негативний рак
грудної залози». Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.560.01
Національного  інституту  раку  МОЗ  України  (03022,  м.  Київ,  вул.  Ломоносова,  33/43,
тел. (044)  257-10-52).  Науковий консультант:  Сивак Любов Андріївна,  доктор  медичних
наук,  професор,  завідувач  науково-дослідного  відділення  хіміотерапії  солідних  пухлин
Національного  інституту  раку  МОЗ  України. Офіційні  опоненти:  Чешук  Валерій
Євгенович,  доктор медичних наук, професор, професор кафедри онкології Національного
медичного  університету  імені  О.О. Богомольця  МОЗ  України;  Бондаренко  Ігор
Миколайович,  доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри онкології та медичної
радіології  Дніпропетровської  медичної  академії  МОЗ  України;  Бугайцов  Сергій
Георгійович,  доктор  медичних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  відділу
радіоіндукованих  онкологічних  захворювань  Інституту  клінічної  радіології  ДУ
«Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України/
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Гудар’ян  Юлія  Ігорівна,  асистент  кафедри  неврології  ДЗ «Дніпропетровська
медична  академія  МОЗ  України».  Назва  дисертації «Клініко-нейропсихологічні  та
гемодинамічні  зміни  та  їх  вплив  на  якість  життя  у  відновному періоді  інфаркту  мозку».
Шифр  та  назва  спеціальності –  14.01.15  –  нервові  хвороби.  Спецрада  Д 26.613.01
Національної  медичної  академії  післядипломної  освіти  імені П. Л. Шупика,  МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник: Школьник
Валерій Маркович, доктор медичних наук, професор, на пенсії за віком (до 01.01.2020 р.
професор  кафедри  неврології  ДЗ «Дніпропетровська  медична  академія  МОЗ  України»).
Офіційні  опоненти:  Бачинська  Наталія  Юріївна,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач відділу вікової фізіології та патології нервової системи (ДУ «Інститут геронтології
імені  Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»),  Пашковський Валерій Мелетійович,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  нервових  хвороб,  психіатрії  та  медичної
психології ім. С. М. Савенка, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський
державний медичний університет», МОЗ України (м. Чернівці).

Попадюк Олег Ярославович, доцент кафедри загальної хірургії Івано-Франківського
національного  медичного  університету.  Назва  дисертації  – «Інноваційні  технології  в
хірургічному  лікуванні  ран  м’яких  тканин  та  профілактика  їх  ускладнень  (клініко-
експериментальне  дослідження)».  Шифр  та  назва  спеціальності –  14.01.0  3  –  хірургія.
Спецрада  Д  58.601.01  Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.
Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69).
Науковий  консультант:  Геник  Степан  Миколайович,  доктор  медичних  наук,  професор,
професор  кафедри  загальної   хірургії  Івано-Франківського  національного  медичного
університету  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти: Польовий  Віктор  Павлович,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  загальної  хірургії  ВДНЗ  України
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України;  Русин Василь Іванович,
доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  хірургічних  хвороб  ДВНЗ
«Ужгородський  національний  університет»  МОН  України; Шапринський  Володимир
Олександрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хірургії  №  1
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 

Косенко Корнелія Артурівна, завідувач відділення № 17 КНП «Одеський обласний
медичний центр психічного здоров`я» Одеської обласної ради.  Назва дисертації «Клінічна
характеристика, діагностика і превенція пограничних психічних розладів у моряків далекого
плавання». Шифр та назва спеціальності – 14.01.16 – психіатрія. Спецрада Д 64.566.01 у ДУ
“Інститут  неврології,  психіатрії  та  наркології  НАМН  України”  (61068,  м.  Харків,  вул.
Академіка Павлова, 46, тел.  (057) 738-33-87). Науковий консультант:  Маркова Маріанна
Владиславівна,  доктор медичних  наук,  професор,  в.о.  завідувача  кафедри  психотерапії
Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:
Колядко  Світлана Петрівна, доктор  медичних  наук,  старший  науковий  співробітник,
провідний науковий співробітник відділу пограничної  психіатрії  ДУ «Інститут неврології,
психіатрії  та  наркології  НАМН України»; Пшук Наталія  Григорівна,  доктор  медичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  медичної  психології  та  психіатрії  з  курсом
післядипломної  освіти  Вінницького  національного  медичного  університету  ім.  М.  І.
Пирогова  МОЗ  України;  Венгер  Олена  Петрівна,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  психіатрії,  наркології  та  медичної  психології  Тернопільського
національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України.
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Щерба Віталій Володимирович,  доцент кафедри стоматології навчально-наукового
інституту  післядипломної  освіти  Тернопільського  національного  медичного  університету
імені  І.  Я. Горбачевського  МОЗ  України.  Назва  дисертації  – «Патогенетичні  особливості
перебігу  пародонтиту,  асоційованого  з  гіпер-  чи  гіпотиреозом  (експериментальне
дослідження)». Шифр та назва спеціальності –  14.03.04 – патологічна фізіологія.  Спецрада
Д 58.601.01  Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.
Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69).
Науковий консультант: Корда Михайло Михайлович,  доктор  медичних наук,  професор,
професор  кафедри  біохімії  Тернопільського  національного  медичного  університету  імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти:  Костенко Віталій Олександрович,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  патологічної  фізіології  Української
медичної стоматологічної академії МОЗ України; Огоновський Роман Зіновійович, доктор
медичних  наук,  професор,  декан  стоматологічного  факультету,  професор  кафедри
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного
університету імені  Данила Галицького МОЗ України;  Рикало Надія Анатоліївна, доктор
медичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  патологічної  фізіології  Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Кладницька Лариса Володимирівна,  доцент кафедри біохімії  і  фізіології  тварин  
імені  академіка  М. Ф. Гулого.  Назва  дисертації:  «Морфофункціональні  властивості
стовбурових  клітин  та  їх  вплив  на  пухлинний  процес».  Шифр  та  назва  спеціальності:  
16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин». Спецрада Д 26.004.03 Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України  (03041,  м. Київ,  вул. Героїв
Оборони,  15;  тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий  консультант:  Мазуркевич  Анатолій
Йосипович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор,  член-кореспондент  НААН,  професор
кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І. О. Поваженка Національного університету
біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Горальський  Леонід
Петрович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор, завідувач  кафедри  анатомії  і  гістології
Поліського національного університету; Коцюмбас Галина Іванівна, доктор ветеринарних
наук,  професор, завідувач  кафедри  нормальної  і  патологічної  морфології  та  судової
ветеринарії  Львівського  національного  університету  ветеринарної  медицини  та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького; Клестова Зінаїда Сергіївна, доктор ветеринарних наук,
професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біотехнології і контролю
вірусних  препаратів Державного  науково-контрольного  інституту  біотехнології  і  штамів
мікроорганізмів.

Мазуркевич  Тетяна  Анатоліївна,  доцент  кафедри  анатомії,  гістології  і
патоморфології  тварин  імені  академіка  В. Г. Касьяненка  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України.  Назва  дисертації:  «Морфофункціональні
особливості імунних утворень кишечника свійської качки (Anas platyrhynchos var. domestica)
у постнатальному періоді онтогенезу». Шифр та назва спеціальності:  16.00.02 «Патологія,
онкологія  і  морфологія  тварин».  Спецрада  Д 26.004.03  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  (03041,  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони,  15;  
тел.:  (044) 527-82-28).  Науковий  консультант:  Хомич  Володимир  Тимофійович,  доктор
ветеринарних наук, професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин
імені  академіка  В. Г. Касьяненка  Національного  університету  біоресурсів  і  природо-
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користування  України.  Офіційні  опоненти:  Тибінка  Андрій  Михайлович,  доктор
ветеринарних  наук,  професор,  професор  кафедри  нормальної  та  патологічної  морфології  
і  судової  ветеринарії  Львівського  національного університету ветеринарної  медицини  
та  біотехнологій  імені  С. З. Ґжицького;  Горальський  Леонід  Петрович, доктор
ветеринарних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  анатомії  і  гістології  Поліського
національного  університету;  Кущ  Микола  Миколайович, доктор  ветеринарних  наук,
доцент,  завідувач  кафедри  нормальної  та  патологічної  морфології  Харківської  державної
зооветеринарної академії.

Голопура  Сергій  Іванович,  доцент  кафедри  терапії  і  клінічної  діагностики
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації:
«Теоретичне  і  експериментальне  обґрунтування  порушень метаболізму  та  колострального
імунітету у великої  рогатої  худоби і  їх  корекція».  Шифр та назва  спеціальності:  16.00.01
«Діагностика  і  терапія  тварин».  Спецрада  Д 26.004.03  Національного  університету
біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-
82-28). Науковий консультант: Цвіліховський Микола Іванович, доктор біологічних наук,
професор, академік НААН, професор кафедри терапії і клінічної діагностики Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Влізло
Василь  Васильович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор,  академік  НААН,  професор
кафедри  внутрішніх  хвороб  тварин  та  клінічної  діагностики  Львівського  національного
університету  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  імені  С. З. Ґжицького;  Головаха
Володимир Іванович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор кафедри терапії  та  клінічної
діагностики  імені  В. І. Левченка  Білоцерківського  національного  аграрного  університету;
Шарандак Павло Васильович, доктор ветеринарних наук, доцент, науковий консультант
Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпромпостач».

Павельчук  Іванна  Андріївна, доцент  кафедри  рисунку  та  живопису,  Київський
національний  університет  технологій  та  дизайну  Назва  дисертації –  «Постімпресіонізм  в
українському живописі ХХ – початку ХХІ століття: історичні витоки, джерела інспірацій,
специфіка розвитку».  Шифр та назва спеціальності –  17.00.05  –  образотворче мистецтво.
Шифр cпеціалізованої  ради – Д 35.103.01 Львівської національної академії мистецтв (79011,
м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. (032) 276-14-75) Офіційні опоненти:  Рибалко Світлана
Борисівна,  доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувачка  кафедри  гуманітарістики  та
мистецтвознавства Харківської державної академії культури;  Лагутенко Ольга Андріївна.
доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувачка  кафедри  теорії  і  історії  мистецтва
Національної  академії  образотворчого  мистецтва  та  архітектури;  Павлова  Тетяна
Володимирівна, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри візуальних практик
Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Помилуйко  Віра  Юріївна,  професіонал  з  розвитку  персоналу  ТОВ  «Гетвін»  (м.
Київ). Назва дисертації «Психологія розвитку ключових компетентностей у дорослому віці».
Шифр та  назва  спеціальності  –  19.00.07 –  педагогічна  та  вікова  психологія.  Спецрада Д
26.053.10  Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова  (01601,
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м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий консультант: доктор психологічних
наук,  професор,  Булах  Ірина  Сергіївна,  декан  факультету  психології  Національного
педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Бех  Іван
Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор
Інституту  проблем  виховання  НАПН  України;  Гура  Тетяна  Евгеніївна, доктор
психологічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  та  міжнародної  діяльності
Запорізького обласного інституту післядипломної  педагогічної  освіти;  Помиткіна Любов
Віталіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології
факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Націона ьного авіаційного університету.

Варга  Наталія  Іллівна,  доцент  кафедри  соціології  та  соціальної  роботи
Ужгородського  національного  університету.  Назва  дисертації:  «Соціальні  практики
неформальної  зайнятості  населення  прикордонного  регіону  України:  соціокультурний
контекст».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  22.00.04  –  спеціальні  та  галузеві  соціології.
Спецрада  Д  17.127.02 Класичного  приватного  університету  (69002,  м.  Запоріжжя,  вул.
Жуковського,  70-б,  тел.  (061)  228-07-78). Науковий  консультант:  Туленков  Микола
Васильович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри галузевої соціології
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ). Офіційні опоненти:
Пачковський Юрій Франкович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри
соціології  (Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка,  м.  Львів);  Хижняк
Лариса Михайлівна, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри прикладної
соціології  та  соціальних  комунікацій  (Харківський національний  університет  імені
В.Н. Каразіна,  м.  Харків);  Чепурко  Гульбашин  Іскаківна, доктор  соціологічних  наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу соціальної експертизи (Інститут соціології
НАН України, м. Київ).

 

Калашнікова Людмила Володимирівна, доцент кафедри соціології Чорноморського
державного університету імені Петра Могили. Назва дисертації:  «Безпека життєдіяльності
особистості:  повсякденні  практики  й  стратегії  поведінки  в  сучасному  українському
суспільстві».  Шифр та  назва  спеціальності  –  22.00.04 –  спеціальні  та  галузеві  соціології.
Спецрада  Д  17.127.02 Класичного  приватного  університету  (69002,  м.  Запоріжжя,  вул.
Жуковського,  70-б,  тел.  (061)  228-07-78). Науковий  консультант:  Лобанова  Алла
Степанівна,  доктор  соціологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  соціології  та
економіки  (Криворізький  державний  педагогічний  університет,  м.  Кривий  Ріг). Офіційні
опоненти:  Головаха  Євгеній  Іванович,  доктор  філософських  наук,  професор,  завідувач
відділом методології і методів соціології, заступник директора з наукових питань (Інститут
соціології НАН України, м. Київ); Афонін Едуард Андрійович, доктор соціологічних наук,
професор,  професор  кафедри  публічної  політики  та  політичної  аналітики  (Національна
академія  державного  управління  при  Президентові  України,  м.  Київ);  Рущенко  Ігор
Петрович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків).
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 Святненко  Іван  Олександрович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Соціосистемологічна рефлексія соціології  гендерної  культури в Україні».  Шифр та назва
спеціальності  –  22.00.01  –  теорія  та  історія  соціології.  Спецрада  Д 17.127.02 Класичного
приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-78).
Науковий  консультант:  Романенко  Юрій  Вікторович, доктор  соціологічних  наук,
професор, професор кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій
Інституту  міжнародних  відносин  (Київський  національний  університет  імені  Тараса
Шевченка). Офіційні  опоненти:  Горошко  Олена  Ігорівна, доктор  соціологічних  наук,
професор,  завідувач кафедри міжкультурної  комунікації  та  іноземної  мови (Національний
технічний  університет  «Харківський  політехнічний  інститут»,  м.  Харків);  Михайльова
Катерина  Геннадіївна, доктор  соціологічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-
педагогічної  та  навчально-методичної  роботи (Харківський  гуманітарний  університет
«Народна  українська  академія»);  Соболєва Наталя Іванівна,  доктор соціологічних  наук,
старший  науковий  співробітник,  провідний  науковий  співробітник  відділу  соціальної
психології (Інститут соціології НАН України, м. Київ).

Сич Олександр Максимович, голова ради, Івано-Франківська обласна рада. Назва
дисертації  «Сучасний  український  націоналізм:  політологічні  аспекти  трансформації
парадигми». Шифр та назва спеціальності – 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.
Спецрада Д 26.181.01 Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса
НАН  України  (01011,  м.  Київ,  вул.  Генерала  Алмазова  8;  тел.  285-65-61).  Науковий
консультант: Михальченко Микола Іванович, доктор філософських наук, професор,  член-
кореспондент НАН України, завідувач відділом теорії та історії політичної науки Інституту
політичних  і  етнонаціональних  досліджень  ім.  І.  Ф.  Кураса  НАН  України.  Офіційні
опоненти: Бабкіна  Ольга  Володимирівна,  доктор  політичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
Вдовичин Ігор Ярославович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри теорії
та  історії  політичної  науки  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка;
Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри
політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича.

Федоренко  Сергій  Миколайович,  директор  медичного  центру,  ПП  «Феско»  (м.
Бровари Київської області). Назва дисертації: «Система фізичної терапії осіб з ураженнями
опорно-рухового  апарату  на  амбулаторному  етапі».  Шифр  та  назва  спеціальності –
24.00.03  –  фізична  реабілітація.  Спецрада Д  26.829.02  Національного  університету
фізичного  виховання  і  спорту  України  (03150,  м.  Київ-150,  вул.  Фізкультури,  1;  тел.
(044) 287-54-52).  Науковий  консультант: Лазарєва  Олена  Борисівна,  доктор  наук  з
фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії
Національного  університету  фізичного  виховання  і  спорту  України.  Офіційні  опоненти:
Афанасьєв  Сергiй  Миколайович, доктор  наук  з  фізичного  виховання  і  спорту,  доцент,
перший  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Придніпровської  державної  академії
фізичної  культури  і  спорту;  Герцик  Андрій  Мирославович,  доктор  наук  з  фізичного
виховання і спорту, доцент,  професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Українського
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католицького університету; Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного виховання і
спорту,  професор,  завідувач  кафедри  теорії  спорту  та  фізичної  культури
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Копанчук  Володимир  Олександрович,  доцент  кафедри  кримінального  права  та
процесу,  Хмельницький  університет  управління  та  права  імені  Леоніда  Юзькова.  Назва
дисертації:  “Державна  політика  у  сфері  національної  безпеки  та  охорони  громадського
порядку”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 ‒  державне управління у сфері державної
безпеки  та  охорони  громадського  порядку.  Спецрада  Д 64.707.03  Національного
університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057)
715-63-91).  Науковий  консультант:  Домбровська  Світлана  Миколаївна, доктор  наук  з
державного  управління,  професор,  Заслужений  працівник  освіти  України,  начальник
навчально-науково-виробничого  центру  Національного  університету  цивільного  захисту
України. Офіційні опоненти: Радченко Олександр Віталійович, доктор наук з державного
управління,  професор,  Заслужений  працівник  освіти  України,  головний  науковий
співробітник  науково-дослідного  відділу  Національної  академії  Державної  прикордонної
служби  України  імені  Богдана  Хмельницького;  Пархоменко-Куцевіл  Оксана  Ігорівна,
доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри  публічного
адміністрування  ПрАТ “Вищий  навчальний  заклад  “Міжрегіональна  академія  управління
персоналом”;  Крук  Сергій  Іванович,  доктор  наук  з  державного  управління,  начальник
Головного управління  Державної  служби України  з  надзвичайних  ситуацій  в  Рівненській
області. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


	Семенюк Наталія Євгенівна, старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України. Назва дисертації: «Фітоепіфітон водних об’єктів басейну Дніпра». Шифр та назва спеціальності – 03.00.17 – гідробіологія. Спецрада Д 26.213.01 Інституту гідробіології НАН України (04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий консультант: Щербак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник відділу санітарної гідробіології та гідропаразитології Інституту гідробіології НАН України. Офіційні опоненти: Виноградова Оксана Миколаївна, доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу фікології, ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Киричук Галина Євгенівна, доктор біологічних наук, професор, Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка; Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
	.

	Кравчук Мар’яна Юріївна, доцент кафедри кримінального права та процесу Тернопільського національного економічного університету. Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення протидії біотероризму». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 55.051.07 Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.(0542) 687-755). Науковий консультант: Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Діхтієвський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Остапенко Олексій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»; Бондар Олександр Григорович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Запорізького національного університету.
	Лялькін Сергій Анатолійович, старший науковий співробітник науково-дослідного відділення хіміотерапії солідних пухлин, Національний інститут раку. Назва дисертації: «Оптимізація хіміотерапевтичного лікування хворих на метастатичний тричі негативний рак грудної залози». Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.560.01 Національного інституту раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. (044) 257-10-52). Науковий консультант: Сивак Любов Андріївна, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку МОЗ України. Офіційні опоненти: Чешук Валерій Євгенович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України; Бондаренко Ігор Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології та медичної радіології Дніпропетровської медичної академії МОЗ України; Бугайцов Сергій Георгійович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України/
	Щерба Віталій Володимирович, доцент кафедри стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації – «Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту, асоційованого з гіпер- чи гіпотиреозом (експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий консультант: Корда Михайло Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Української медичної стоматологічної академії МОЗ України; Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України; Рикало Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

