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Гончаренко Анатолій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник відділу фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних 

систем, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Назва 

дисертації: «Розвиток техніки гомогенізації розупорядкованих середовищ і фотонних 

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

26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (03028, Київ - 

28, пр.Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий консультант - Венгер Євген Федорович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу фізики 

і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Офіційні опоненти: Горбик Петро 

Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу наноматеріалів, 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України; Скришевський Валерій Антонович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри нанофізики конденсованих 

середовищ, Інститут високих технологій Київського національного університету імені Т.Г. 

Шевченка; Фітьо Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Тарасов Олександр Миколайович, старший науковий співробітник відділу 

статистичної фізики і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. 

Назва дисертації: «Узагальнений фермі-рідинний підхід в теорії надплинності 3He і нейтронної 

матерії з анізотропним триплетним спарюванням в сильних магнітних полях». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. Спецрада Д 64.845.02 Національного наукового 

центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України (61108, м. Харків, вул. 

Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий консультант: Пелетминський Сергій 

Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, 

головний науковий співробітник відділу статистичної фізики і квантової теорії поля Інституту 

теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України. Офіційні опоненти: Ямпольський Валерій 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту радіофізики 

та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України; Славін Віктор Валерійович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії чисельних методів 

теоретичної фізики Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна 

НАН України; Філь Дмитро Вячеславович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії конденсованого стану 

речовини Інституту монокристалів НАН України. 

 

Денега Ірина Вікторівна, старший науковий співробітник відділу комплексного аналізу 

і теорії потенціалу Інституту математики НАН України. Назва дисертації: «Квадратичні 

диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної 

площини». Шифр та назва спеціальності – 01.01.01 – математичний аналіз. Спецрада Д 

26.206.01 Інституту математики НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 

(044)234-50-51). Науковий консультант: Бахтін Олександр Костянтинович, доктор фізико-
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математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу комплексного аналізу 

і теорії потенціалу Інституту математики НАН України. Офіційні опоненти: Бандура Андрій 

Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої математики 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Севостьянов 

Євген Олександрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри математичного аналізу Житомирського державного університету імені 

Івана Франка; Шевчук Ігор Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри математичного аналізу Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

Кайкан Лариса Степанівна, докторант кафедри матеріалознавства і новітніх 

технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Назва дисертації: «Синтез, структура та фізичні властивості нанорозмірних заміщених 

літієвих феритів». Шифр та назва спеціальності – 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. Спецрада 

Д 20.051.06 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. +38(0342) 53-15-74). Науковий 

консультант: Остафійчук Богдан Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Галій Павло 

Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри сенсорної та 

напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Хижун Олег Юліанович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; Пелещак Роман Михайлович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і мереж 

Національного університету «Львівська політехніка»/ 

 

 

 

Станкевич Володимир Зенонович, старший науковий співробітник відділу 

обчислювальної механіки деформівних систем Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Назва дисертації: “Гранично-інтегральне 

моделювання та аналіз тривимірних задач динамічного навантаження пружних кусково-

однорідних тіл з тріщинами”. Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного 

твердого тіла. Спецрада Д 35.195.01 

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (032) 263-83-77). Науковий консультант: 

Михаськів Віктор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України. Офіційні опоненти: Грінченко Віктор Тимофійович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту 

гідромеханіки НАН України; Попов Всеволод Геннадійович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Національного університету “Одеська 

морська академія”; Турчин Ігор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, доцент, 

професор кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Авдєєнко Анатолій Петрович, завідувач кафедри хімії та охорони праці, Донбаська 

державна машинобудівна академія МОН України. Назва дисертації: «Активований стерично 

напружений звʹязок C=N в N-заміщених п-хінонімінах». 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: Бурмістров Костянтин 

Сергійович, доктор хімічних наук, професор, провідний інженер кафедри фармації та 

технології органічних речовин Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет» МОН України. Офіційні опоненти: Обушак 

Микола Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії 

Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України; Оковитий Сергій 

Іванович, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара МОН України; Циганков Олександр 

Валерійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач  кафедри органічної хімії, біохімії, 

лакофарбових матеріалів та покрить  Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» МОН України. 

 

 

 

 

. 

 

Барабаш Олена Василівна, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, 

Національний транспортний університет. Назва дисертації: «Наукові основи застосування 

методів біотестування та біоіндикації в системах управління екологічною безпекою суб’єктів 

господарювання». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 

26.880.01 Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, 

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий 

консультант: Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету. 

Офіційні опоненти: Триснюк Василь Миколайович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ; Дичко Аліна Олегівна, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінженерії Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Волошкіна Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони 

праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

 

Мачулянський Олександр Вікторович, доцент кафедри мікроелектроніки, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Наноструктурні металодіелектричні системи з 

прогнозованими електромагнітними характеристиками». Шифр та назва спеціальності – 

05.27.01 – твердотільна електроніка. Спецрада Д 26.002.08 Національного технічного 

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

Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Офіційні опоненти: Бурий Олег Анатолійович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри напівпровідникової електроніки 

Національного університету  „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України; 

Осінський Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний технолог 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

https://kpi.ua/#rozkladModal
https://kpi.ua/#rozkladModal


17 листопада 2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

4 
 

проектів ПрАТ «Компанія Росток»; Ходаковський Микола Іванович доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу сенсорних пристроїв, 

систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

Національної академії наук України . 

 

Татарчук Дмитро Дмитрович, доцент,  кандидат технічних наук, доцент кафедри 

мікроелектроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Керовані композитні структури 

мікрохвильового діапазону». Шифр та назва спеціальності – 05.27.01 – твердотільна 

електроніка. Спецрада Д26.002.08 Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; 

тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант – Поплавко Юрій Михайлович, професор, 

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри мікроелектроніки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Офіційні опоненти: Білоус Анатолій Григорович, академік НАН України, професор, доктор 

хімічних наук, керівник відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії 

НАН України; Завісляк Ігор Володимирович, професор, доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри квантової радіофізики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Осадчук Олександр Володимирович, професор, доктор технічних наук, 

завідувач кафедри радіотехніки Вінницького національного технічного університету.  

 

 

 

 

 Дорошенко Ярослав Васильович, доцент кафедри газонафтопроводів та 

газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 

Назва дисертації: «Наукові основи оцінювання енерговитратності та забезпечення 

працездатності складних трубопровідних систем». Шифр та назва спеціальності – 05.15.13 – 

трубопровідний транспорт, нафтогазосховища. Спецрада Д 20.052.04 Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий консультант: Грудз Ярослав 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та 

газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Офіційні опоненти: Говдяк Роман Михайлович, доктор технічних наук, доцент, генеральний 

директор ТОВ «Інжинірингова компанія «Машекспорт»; Тітлов Олександр Сергійович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії та 

теплоенергетики Одеської національної академії харчових технологій; Харченко Євген 

Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та 

будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

 

Єнчев Сергій Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

автоматизації та енергоменеджменту, Національний авіаційний університет. Назва дисертації 

«Синтез інтелектуальних систем керування авіаційними газотурбінними двигунами». Шифр 

та назва спеціальності - 05.05.03 - двигуни та енергетичні установки. Спецрада Д 26.062.05 

Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, тел. 

(044)497-80-58). Науковий консультант: Терещенко Юрій Матвійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Артюшин Леонід Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, головний науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту 
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авіації; Лисенко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського»; Фролов Валерій Федорович, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету. 

Нестер Анатолій Антонович, доцент кафедри будівництва та цивільної безпеки, 

Хмельницький національний університет. Назва дисертації: «Наукові основи підвищення 

рівня екологічної безпеки гальванічного виробництва».  Шифр та назва спеціальності – 

21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада                     Д 26.880.01 Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 

35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий консультант: Погребенник Володимир 

Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні 

опоненти: Петрук Василь Григорович, доктор технічних наук, професор, директор інституту 

екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного 

університету; Ремез Наталя Сергіївна доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

геоінженерії національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут” імені Ігоря Сікорського; Сакалова Галина Володимирівна, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного 

педагогічного університету імені М. Коцюбинського. 

Лук’янченко Ольга Олексіївна, старший науковий співробітник, Науково-дослідний 

інститут будівельної механіки, Київський національний університет будівництва і архітектури 

МОН України. Назва дисертації: “ Чисельна реалізація методу скінченних елементів при 

ймовірнісній постановці задач надійності та безпеки тонких оболонок з недосконалостями 

форми”. Шифр та назва спеціальності – 05.23.17 – будівельна механіка. Спецрада Д 26.056.04 

Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, 

Повітрофлотський пр., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий консультант: Баженов Віктор 

Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки 

Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України. Офіційні 

опоненти: Жук Ярослав Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченко МОН України, Гондлях Олександр Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічного, полімерного та силікатного 

машинобудування НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» МОН України; Марчук Олександр 

Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та 

машинознавства Національного транспортного університету МОН України.  

 

 

Воробйов Юрій Анатолійович, помічник ректора із забезпечення якості освіти, 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут». Назва дисертації: «Наукові основи створення комплексу імпульсних технологій і 

оснащення для агрегатного складання конструкцій літальних апаратів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. 

Спецрада Д64.062.04 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 788-47-79). 

Науковий консультант: Нечипорук Микола Васильович, доктор технічних наук, професор, 

ректор Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Кривов Георгій Олексійович, доктор технічних 

наук, професор, Голова правління – Генеральний директор ПАТ «Український науково-

дослідний інститут авіаційної технології»; Санін Анатолій Федорович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Степанов Михайло Сергійович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

 

 

Заліський Максим Юрійович, доцент кафедри телекомунікаційних та 

радіоелектронних систем, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: 

«Методологія оброблення даних у системах експлуатації наземних засобів аеронавігації». 

Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада 

Д 26.062.03 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 

1, тел. 497-51-51). Науковий консультант: Соломенцев Олександр Васильович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Петрашевський Олег 

Львович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри “Аеропорти” Національного 

транспортного університету; Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих 

систем управління Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба; Сагін Сергій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

суднових енергетичних установок Національного університету «Одеська морська академія». 

 

 

Орлов Володимир Вікторович, провідний науковий співробітник Наукового центру, 

Військова академія (м. Одеса). Назва дисертації: «Розвиток теорії та техніки дистанційного 

виявлення і розпізнавання об'єктів адаптивними системами в умовах короткочасних завад». 

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Спецрада 

Д 41.816.01 Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (65029, м. Одеса, вул. 

Кузнечна, 1; тел. (048)705-04-54).  Науковий консультант Скачков Валерій Вікторович, 

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру 

Військовій академії (м. Одеса). Офіційні опоненти: Кошевий Віталій Михайлович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри морського радіозв’язку Національного 

університету «Одеська морська академія»; Братченко Геннадій Дмитрович, доктор 

технічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Одеської 

державної академії технічного регулювання та якості; Іохов Олександр Юрійович, доктор 

технічних наук, доцент, начальник кафедри військового зв’язку та інформатизації 

Національної академії Національної гвардії України, м. Харків.  

 

Сльотов Олексій Михайлович, асистент кафедри електроніки та енергетики, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації:  

«Розроблення світловипромінювачів та фотодетекторів на основі гетерошарів II-VI сполук». 

Шифр та назва спеціальності – 05.27.01 – твердотільна електроніка. Спецрада Д 35.052.13 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів. вул. Степана Бандери, 

12; тел. (032) 258-26-01). Науковий консультант: Політанський Леонід Францович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: 

Вербицький Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

мікроелектроніки НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Когут 

Ігор Тимофійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної 

інженерії та електроніки Прикарпатського національного університету імені Василя 



17 листопада 2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

7 
 

Стефаника; Осадчук Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

академік Академії Метрології України, завідувач кафедри радіотехніки Вінницького 

національного технічного університету. 

 

Шелуденко Леся Сергіївна, доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК, 

Подільський державний аграрно-технічний університет. Назва дисертації: «Теоретичні основи 

та методи забезпечення екологічної безпеки автотранспортних мереж».  Шифр та назва 

спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 26.880.01 Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий консультант: Шмандій Володимир 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та 

організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Офіційні опоненти: Внукова Наталія Володимирівна, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри екології Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету; Архіпова Людмила Миколаївна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри туризму Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу; Улицький Олег Андрійович, доктор геологічних наук, доцент, 

директор навчально-наукового інституту екологічної безпеки та управління Державної 

екологічної академії післядипломної освіти та управління.  

 

 

Беспалової Алли Вікторівни, доцента кафедри організації будівництва та охорони 

праці Одеської державної академії будівництва та архітектури. Назва дисертації – 

«Підвищення ефективності технології розрізання кам'яних будівельних матеріалів». Шифр та 

назва спеціальності – 05.02.08 – Технологія машинобудування. Шифр спеціалізованої ради – 

Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр. 

Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). Науковий консультант – Лебедєв Володимир 

Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та 

технології матеріалів Одеського національного політехнічного університету. Офіційні 

опоненти: Калафатова Людмила Павлівна, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри "Мехатронні системи машинобудівельного обладнання" Донецького національного 

технічного університету; Марчук Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри приладобудування Луцького національного технічного університету; 

Ступницький Вадим Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

технології машинобудування національного університету «Львівська політехніка». 

 

Аврутов Вадим Вікторович, доцент кафедри приладів і систем орієнтації і навігації, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Розвиток теорії автономного визначення навігаційних 

параметрів рухомих та нерухомих об’єктів». Шифр та назва спеціальності – 05.11.03 – 

гіроскопи та навігаційні системи. Спецрада Д 26.002.07 Національного технічного 

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

Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант: Бурау Надія Іванівна, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри приладів і систем орієнтації і навігації 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Кулік Анатолій Степанович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри інформатики та програмного забезпечення автоматизованих 

систем Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут»; Успенський Валерій Борисович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем Національного технічного 

університету «Харківський         політехнічний інститут»; Чіковані Валерій Валеріанович, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри систем управління літальних апаратів 
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Національного авіаційного університету/ 

Андрєєв Олексій Вікторович, заступник Головного інженера (з композиційного 

виробництва), Державне підприємство «АНТОНОВ». Назва дисертації: «Наукові основи 

підвищення ефективності створення конструкцій транспортних літаків з полімерних 

композиційних матеріалів на етапах життєвого циклу виробу». Шифр та назва спеціальності – 

05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. Спецрада 

Д 26.062.06 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 

1). Науковий консультант: Бичков Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор, 

віце-президент - директор виконавчий Державного підприємства «АНТОНОВ». Офіційні 

опоненти: Санін Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології виробництва літальних апаратів Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара; Кучер Микола Кирилович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу механіки конструкційних матеріалів Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка 

НАН України; Львов Геннадій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри динаміки та міцності машин Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

Берднікова Олена Миколаївна, старший науковий співробітник,  Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Назва дисертації:  «Структурні критерії 

міцності та тріщиностійкості зварних з′єднань високоміцних сталей».   Шифр та назва 

спеціальності – 05.02.01 - Матеріалознавство. Спецрада  Д 26.182.02  Інституту 

електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича 11; 

тел. (044) 200-84-11). Науковий консультант: Григоренко Георгій Михайлович, академік 

НАНУ, доктор технічних наук, професор,  завідувач відділу фізико-хімічних досліджень 

матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  

Лаухін Дмитро Вячеславович, доктор технічних наук, професор,  професор кафедри 

матеріалознавства і обробки матеріалів Придніпровської державної академії будівництва і 

архітектури МОН України; Дмитрик Віталій Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри зварювання Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» МОН України; Щипицин Сергій Якович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу високоміцних 

конструкційних та спеціальних сталей Фізико-технологічного інституту металів та сплавів 

НАН України. 

Кобильська Олена Борисівна, професор кафедри інформатики і вищої математики 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Назва 

дисертації: «Математичне та комп’ютерне моделювання теплових процесів у складних 

системах з рухомими та нерухомими осесиметричними елементами». Шифр та назва 

спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада          

Д 64.180.01  Інституту  проблем   машинобудування   ім. А.М. Підгорного НАН України 

(61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-24). Науковий консультант: 

Ляшенко Віктор Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського Офіційні опоненти: Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна; Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних  

наук, професор, професор кафедри прикладної математики Національного університету 

водного господарства та природокористування; Суворова Ірина Георгіївна, доктор 

http://www.dnu.dp.ua/
http://www.dnu.dp.ua/
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технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу нетрадиційних 

енерготехнологій Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.  

 

 

Лось Олександр Васильович, президент, Державне підприємство «АНТОНОВ». Назва 

дисертації: «Методологія проектування модифікацій військово-транспортних літаків при 

глибоких змінах у крилі та силовій установці». Шифр та назва спеціальності – 05.07.02 – 

проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. Спецрада Д 26.062.06 

Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1). 

Науковий консультант: Бичков Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор, віце-

президент – директор виконавчий Державного підприємства «АНТОНОВ». Офіційні 

опоненти: Сметанкіна Наталя Володимирівна, доктор технічних наук,  старший науковий 

співробітник, завідувач відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту проблем 

машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України;  

Кривов Георгій Олексійович, доктор технічних наук, професор, голова правління – 

генеральний директор Публічного акціонерного товариства  «Український науково-дослідний 

інститут авіаційної технології»; Фадєєв Валерій Андрійович, доктор технічних наук, 

професор, заступник голови правління з науки Акціонерного товариства «ФЕД». 

 

 

Піскун Наталія Василівна, старший науковий співробітник,  Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Назва дисертації:  «Комплекс 

технологічних процесів індукційної зонної плавки і зварювання в твердій фазі та плавленням 

жароміцного інтерметаліда системи TiAl».   Шифр та назва спеціальності – 05.03.06 – 

Зварювання та споріднені процеси і технології. Спецрада  Д 26.182.01  Інституту 

електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича 11; 

тел. (044) 200-84-11). Науковий консультант: Лобанов Леонід Михайлович, академік НАНУ, 

доктор технічних наук, професор,  заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. 

Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  Фірстов Сергій Олексійович, академік НАНУ, 

доктор фізико-математичних наук, професор,  заступник директора Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; Дурягіна Зоя Антонівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки 

матеріалів Національного університету «Львівська політехніка» МОН України; Квасницький 

Віктор В′ячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювального 

виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України. 

 

 

 

Доля Костянтин Вікторович, доцент кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, Харківський національний університет міського господарства ім. 

О.М. Бекетова. Назва дисертації: «Наукові основи ефективності експлуатації засобів 

транспорту у міжміському пасажирському сполученні». Шифр та назва спеціальності – 

05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 41.060.01 Одеського 

національного морського університету (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел.(048) 732-23-

05). Науковий консультант: Шибаєв Олександр Григорович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень Одеського 
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національного морського університету. Офіційні опоненти: Кравченко Олександр 

Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілі і транспортні 

технології Державного університету «Житомирська політехніка»; Будашко Віталій 

Віталійович, доктор технічних наук, доцент, Директор навчально-наукового інституту 

автоматики і електромеханіки Національного університету «Одеська морська академія»; 

Грицук Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, професор  кафедри експлуатації 

суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії. 

 

Маковейчук Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет 

радіоелектроніки. Назва дисертації: «Моделі, методи та інформаційна технологія побудови і 

використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 64.052.08 Харківського 

національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; 

тел. (057) 702-10-16). Науковий консультант: Рубан Ігор Вікторович, доктор технічних наук, 

професор, перший проректор Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Офіційні опоненти: Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету математики та інформатики Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна; Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; 

Барабаш Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

автоматизації, проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Мірошніков Віталій Юрійович, доцент кафедри будівельної механіки, Харківський 

національний університет будівництва та архітектури. Назва дисертації: «Розв’язок основних 

та деяких мішаних задач теорії пружності для багатошарового середовища з поздовжніми 

круговими циліндричними порожнинами та неоднорідностями». Шифр та назва спеціальності 

– 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спеціалізована вчена рада Д 64.062.04 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» (61070, м. Харків, вул. Чкалова,17; т. (057) 7884779). Науковий консультант: 

Проценко Володимир Сидорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

математики та системного аналізу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Дащенко Олександр 

Федорович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту машинобудування 

Одеського національного політехнічного університету; Сметанкіна Наталя Володимирівна, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу вібраційних і 

термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного; 

Кагадій Тетяна Станіславівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри вищої математики Національного технічного університету "Дніпровська 

політехніка". 

 

 

 

 

 

 

Ткач Олег Васильович, завідувач кафедри енергозберігаючих технологій та 

енергетичного менеджменту, Подільський державний аграрно-технічний університет. Назва 

дисертації: «Науково-теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи вирощування цикорію 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  НАУКИ 
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коренеплідного в умовах правобережного Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності –

06.01.09 - рослинництво. Спецрада Д 71.831.01 Подільського державного аграрно-технічного 

університету (32316, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел.(097) 808-94-95). 

Науковий консультант: Бахмат Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва Подільського державного 

аграрно-технічного університету. Офіційні опоненти: Петриченко Василь Флорович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, радник директора з наукової роботи 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН; Лихочвор Володимир 

Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, 

завідувач кафедри технологій в рослинництві Львівського національного університету; 

Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-

кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН. 

 

 

 

 

 

Антонюк Катерина Іванівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, 

Національний університет «Запорізька політехніка». Назва дисертації «Забезпечення безпеки 

споживання в Україні в умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальності – 21.04.01 – 

економічна безпека держави. Спецрада Д 26.718.01 Національного інституту стратегічних 

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

Собкевич Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

секторальної економіки центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту 

стратегічних досліджень. Офіційні опоненти: Мартинюк Володимир Петрович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; Шемаєв Володимир 

Володимирович, доктор економічних наук, керівник проєкту Проєктного офісу АТ 

«Укрзалізниця»; Денисов Олег Євгенійович, доктор економічних наук, доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин Вищого навчального закладу «Університет економіки та 

права «КРОК». 

 

Василішин Станіслав Ігорович, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва. Назва дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення 

управління економічною безпекою аграрних підприємств: теорія, методологія, організація». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). 

Науковий консультант: Жук Валерій Миколайович, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки». Офіційні опоненти: Дерій Василь Антонович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського 

національного університету; Єршова Наталія Юріївна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Правдюк Наталія Леонідівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного 

аграрного університету. 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Графська Орислава Іванівна, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Назва 

дисертації: «Потенціал розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці територіальних 

громад». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна 

економіка. Спецрада Д 35.154.01 Державної установи «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України» (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-

71-68). Науковий консультант: Смовженко Тамара Степанівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Університету 

банківської справи. Офіційні опоненти: Барна Марта Юріївна, доктор економічних наук, 

професор, перший проректор Львівського торговельно-економічного університету; Благун 

Іван Семенович, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»; Карий Олег Ігорович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Житар Максим Олегович, заступник директора Навчально-наукового інституту 

фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України. Назва 

дисертації: «Фінансова архітектура економіки України: теоретико-методологічні домінанти 

формування та розвитку». Шифр та назва спеціальностей – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством, 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: Мельник Віктор Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Бойко Антон Олександрович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної кібернетики Сумського державного університету; Бондарук Таїсія Григорівна, 

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

страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту; Сідельникова Лариса 

Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Херсонського національного технічного університету. 

 

Колокольчикова Ірина Володимирівна, доцент кафедри бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного. Назва дисертації: «Розвиток ринку плодово-ягідної продукції Півдня 

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

господарством. Спецрада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії (36003, 

м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, тел. (0532) 60-73-98). Науковий консультант: Макаренко 

Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії. Офіційні 

опоненти: Єрмаков Олександр Юхимович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Мармуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Мудрак 

Руслан Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

Уманського національного університету садівництва. 

 

Крутько Маргарита Анатоліївна, доцент кафедри обліку та аудиту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Назва 

дисертації: «Управління інтеграційними процесами в аграрному секторі економіки України». 
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Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 26.142.03 Приватного акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. 

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

Вікторович, доктор економічних наук, професор, ректор Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Офіційні опоненти: Двігун Алла Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, головний консультант Центру регіональних досліджень 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України; Кукса Ігор 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, фінансів та 

інформаційних технологій Луганського національного аграрного університету (м. 

Старобільськ); Самойлик Юлія Василівна, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної 

академії. 

 

Разумова Ганна Вікторівна, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України (м. Дніпро). 

Назва дисертації: «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія 

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

господарством. Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості 

НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044)200-55-71). Науковий 

консультант: Іванов Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ МВС України (м. Дніпро). Офіційні опоненти: Гавкалова Наталія 

Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, 

публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця; Мельник Алла Федорівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління 

Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль); Осадча Наталія Вікторівна, 

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу проблем 

регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН 

України (м. Київ). 

 

Савін Станіслав Юрійович, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму 

Херсонського національного технічного університету. Назва дисертації: «Системне 

забезпечення цілісності соціально-трудових структур». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65082, 

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-93). Науковий консультант: Наумов Олександр 

Борисович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу дослідження проблем 

податкового та митного аудиту Університету державної фіскальної служби України 

Міністерства фінансів України. Офіційні опоненти: Череп Алла Василівна, доктор 

економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного 

університету; Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького 

національного університету; Семикіна Марина Валентинівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського 

національного технічного університету Міністерства освіти і науки України 

(м. Кропивницький). 
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Утенкова Каріна Олександрівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Назва дисертації: 

«Управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.142.03 Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 

(044) 490-95-00). Науковий консультант: Ульянченко Олександр Вікторович, доктор 

економічних наук, професор, ректор Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва. Офіційні опоненти: Пугачов Микола Іванович, доктор економічних 

наук, професор, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки»; 

Онегіна Вікторія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка; Гончаренко Оксана Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економіки Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. 

 

Череватський Данило Юрійович, завідувач відділу проблем перспективного розвитку 

паливно-енергетичного комплексу, Інститут економіки промисловості НАН України. Назва 

дисертації: «Гетерархії як форма розвитку вугільних підприємств у сучасних умовах». Шифр 

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

економічної діяльності). Спецрада: Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН 

України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044) 200-55-71). Науковий консультант: 

Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту 

економіки промисловості НАН України. Офіційні опоненти: Бойченко Микола Вікторович, 

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»; Бондар Олена Анатоліївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного 

університету будівництва і архітектури; Погорелов Юрій Сергійович, доктор економічних 

наук, професор, радник члена Рахункової палати України.  

 

 

Шульга Ольга Антонівна, доцент філії кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська 

національна академія зв’язку імені О. С. Попова. Назва дисертації: «Імперативи і суперечності 

розвитку аграрного сектору сучасної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.01 – 

економічна теорія та історія економічної думки. Спецрада Д 26.006.01 Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-51). Науковий консультант: 

Зайцев Юрій Кузьмич, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

та економіки Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет». 

Офіційні опоненти: Осецький Валерій Леонідович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Прутська Олена Олексіївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічний інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету; Загурський Олег 

Миколайович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри транспортних технологій 

та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. 

Київ). 

 

Юдіна Олена Іванівна, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Вищого 

навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет». Назва дисертації: 

«Управління сталим економічним розвитком підприємств сфери послуг: теорія, методологія, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності). Спецрада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії (36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, тел. (0532) 60-73-98). Науковий консультант: 

Макаренко Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії. 

Офіційні опоненти: Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя; Данько Юрій Іванович, доктор 

економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного 

університету; Кузьмак Олег Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

маркетингу Луцького національного технічного університету. 

 

 

Траченко Людмила Анатоліївна, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, 

Одеський національний економічний університет. Назва дисертації: «Формування систем 

управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 41.055.03 Одеського національного економічного університету 

(65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий консультант: 

Янковий Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного 

економічного університету. Офіційні опоненти: Гуцалюк Олексій Миколайович, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету; Семенов Василь 

Федорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та 

туризму Одеського національного морського університету; Шуляр Роман Віталійович, 

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

Підвальна Оксана Григорівна, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу 

Вінницького національного аграрного університету. Назва дисертації: «Формування 

регіональної політики регулювання інноваційного розвитку сфери туризму». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада 

Д 52.051.06 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (01135, м. Київ, 

вул. І. Кудрі 33, (044) 529 05-16). Науковий консультант: Дармограй Володимир Іванович, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та економіки 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Офіційні опоненти: 

Зибарєва Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; Голод Андрій Петрович, доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського; Коляденко Світлана Василівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького 

національного аграрного університету. 

 

Мельниченко Григорій Миколайович, генеральний директор Державного 

підприємства «Каталіз і екологія» Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського 

Національної академії наук України. Назва дисертації: «Розвиток регіональних економічних 

систем на інноваційних засадах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 52.051.06 Таврійського національного 
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університету імені В.І. Вернадського (01135, м. Київ, вул. І. Кудрі 33, (044) 529 05-16). 

Науковий консультант: Проскура Володимир Федорович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедрою менеджменту та управління економічними процесами 

Мукачівського державного університету. Офіційні опоненти: Франів Ігор Андрійович, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; Солоха Дмитро 

Володимирович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки 

Донецького державного університету управління; Ладонько Людмила Степанівна, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

Богуславська Світлана Іванівна, доцент кафедри менеджменту та економічної 

безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Назва 

дисертації: «Ресурсне забезпечення сталого регіонального розвитку: методологічно-практичні 

аспекти». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка. Спецрада Д 52.051.06 Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського (01135, м. Київ, вул. І. Кудрі 33, (044) 529 05-16)). Офіційні опоненти: Проскура 

Володимир Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

та управління економічними процесами Мукачівського державного університету; Бондаренко 

Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового 

факультету, професор кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного університету; Жученко 

Андрій Михайлович, доктор економічних наук, заступник директора Державного 

підприємства «Каталіз і екологія» Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського 

Національної академії наук України. 

 

 

 

 

Нікітенко Віталіна Олександрівна, доцент кафедри менеджменту організацій та 

управління проектами, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного 

університету. Назва дисертації: «Взаємодія освіти, культури, туризму та їх вплив на розвиток 

креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства». 

Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Спецрада 

Д 17.051.05 Запорізький національний університет (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 

66; тел. (061) 228-75-73). Науковий консультант: Воронкова Валентина Григорівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту організацій та управління 

проектами, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного 

університету. Офіційні опоненти: Цюрупа Михайло Володимирович, доктор філософських 

наук, професор кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних 

дисциплін Державного університету інфраструктур та технологій Міністерства освіти і науки 

України (м. Київ). Утюж Ірина Геннадіївна, доктор філософських наук, професор, 

завідувачка кафедри суспільних наук Запорізького медичного державного університету 

Міністерства охорони здоров'я України (м. Запоріжжя). Гарбар Галина Анатоліївна, доктор 

філософських наук, професор кафедри музичного мистецтва «Відокремленого підрозділу (ВП) 

Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв» 

Міністерства освіти і науки України (м. Миколаїв). 

 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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Кикоть Валерій Михайлович, доцент кафедри теорії та практики перекладу 

Навчально-наукового інституту іноземних мов, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Макрообраз поетичного твору в перекладі». 

Шифр та назва спеціальності – 10.02.16 – перекладознавство. Спецрада Д 26.001.11 Київського 

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

вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Коломієць Лада 

Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і практики 

перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Ребрій Олександр Володимирович, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Дзера Оксана Василівна, 

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної 

лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Волкова Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

англійської і німецької філології та перекладу імені проф. І. В. Корунця Київського 

національного лінгвістичного університету. 

 

Матвєєва Світлана Анатоліївна, професор кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Назва дисертації «Лінгвістична реконструкція когнітивної 

терміноструктури REFUGEE / БІЖЕНЕЦЬ в англо-українському корпусі юридичних текстів». 

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: Зернецька Алла Анатоліївна, доктор 

філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Єрмоленко Сергій 

Семенович, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

загального мовознавства Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії 

наук України; Корольова Алла Валер’янівна, доктор філологічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету; Славова 

Людмила Леонардівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і 

практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Котович Віра Василівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх 

викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка. Назва дисертації: «Ойконімний простір України: ономастичний та 

лінгвокультурологічний аспекти». Шифр і назва спеціальності: 10.02.01 – українська мова. 

Спецрада Д 32.051.02  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(43000,  м. Луцьк, проспект Волі, 13, Волинська область, тел. (0332) 72-01-23). Науковий 

консультант – Федурко Марія Юліанівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Аркушин Григорій Львович, доктор філологічних наук, професор, професор 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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кафедри історії  та культури української мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки; Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту української мови НАН України; Купчинська Зоряна 

Олегівна, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови імені професора 

Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Гайдаш Анна Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

германської філології, Київський університет імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: 

«Дискурс старіння в драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика». Шифр та назва 

спеціальності – 10.01.04 – література зарубіжних країн. Спецрада Д 26.001.39 Київського 

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

вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Висоцька Наталія 

Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії 

світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного 

університету. Офіційні опоненти: Овчаренко Наталія Федорівна, доктор філологічних наук, 

завідувач відділу світової і західної літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України; Васильєв Євген Михайлович, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії та історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету; Гон 

Олександр Мойсейович, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних 

мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

Царьова Ірина Валеріївна, доцент кафедри українознавства та іноземних мов, 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: «Лексико-

дериваційна структура сучасного українського юридичного тексту». Шифр та назва 

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

університету імені І. І. Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 

63-07-03). Науковий консультант: Білоусенко Петро Іванович, доктор філологічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики, 

Інститут української мови НАН України. Офіційні опоненти: Ґрещук Василь Васильович, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; Кондратенко Наталія 

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

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова; Олексенко Володимир Павлович, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української філології та 

журналістики, Херсонський державний університет. 

 

 

 

 

Слома Валентина Миколаївна, доцент кафедри цивільного права і процесу 

Західноукраїнського національного університету. Назва дисертації: «Зобов’язання з 

множинністю суб’єктів у цивільному праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 

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

58.082.04 Західноукраїнського національного університету (46009, м. Тернопіль, вул. 

Львівська, 11; тел. (0352)47-50-51). Науковий консультант: Стефанчук Руслан Олексійович, 

доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових 

наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Перший заступник Голови Верховної 

Ради України. Офіційні опоненти: Кот Олексій Олександрович, доктор юридичних наук, 

старший дослідник, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 



17 листопада 2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

19 
 

провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; 

Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ; Якубівський Ігор 

Євгенович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

 

 

Григоров Олександр Миколайович, доцент кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання 

діяльності цивільної авіації». Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 – міжнародне право.  

Спецрада Д 26.001.10 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий 

консультант: Мицик Всеволод Всеволодович, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

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

член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 

відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. 

Корецького НАН України; Камінська Наталія Василівна, доктор юридичних наук, 

професор, науковий консультант відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства 

Верховної Ради України; Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, 

декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. 

 

Скоромний Ярослав Ігорович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

судоустрою, прокуратури та адвокатури ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”. Назва 

дисертації: “Юридична відповідальність суддів: проблеми теорії та практики”. Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Спецрада Д 35.140.02 

Заклад вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права” (79021, м. Львів, вул. 

Кульпарківська, 99; тел.(032) 292-87-08). Науковий консультант: Сопільник Ростислав 

Любомирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри судоустрою, 

прокуратури та адвокатури (ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”). Офіційні 

опоненти: Сердюк Валентин Васильович,  доктор юридичних наук, професор, Заслужений 

юрист України, суддя (Верховний Суд); Музичук Катерина Сергіївна, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету 

(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Драган Олена 

Василівна, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, проректор з наукової 

роботи (Університет державної фіскальної служби України) 

 

 

Квіт Наталія Михайлівна, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: “Цивільно-правові форми 

створення та використання біобанків в Україні”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – 

цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада – 

Д 35.051.27 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. 

Університетська, 1; т. (032) 2603402). Науковий консультант: Коссак Володимир 

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач 

кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, 
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професор, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, 

Перший заступник Голови Верховної Ради України; Майданик Роман Андрійович, доктор 

юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права; Харитонов Євген Олегович, 

доктор юридичних наук, професор,  член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч 

науки і техніки України, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач 

кафедри цивільного права. 

 

 

Кікалішвілі Марія Вікторівна, доцент кафедри кримінально-правової політики та 

кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент. Назва дисертації: «Кримінологічні засади 

стратегії й тактики протидії корупційній злочинності в Україні». Шифр та назва спеціальності 

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

Д 08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, 

м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант: Шаблистий 

Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального 

права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Денисов 

Сергій Федорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 

права та кримінології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 

справ; Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, декан факультету морського права та менеджменту Національного університету 

«Одеська морська академія»; Коваленко Андрій Васильович, доктор юридичних наук, 

доцент, старший інспектор Управління превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Київській області. 

 

 

 

Селюков Вадим Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: «Адміністративно-правові 

засади кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні». 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: Безпалова Ольга Ігорівна, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 

поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Юнін Олександр 

Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Соболь Євген Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; Кобзєва Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 

безпеки Сумського державного університету. 
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Турянський Юрій Іванович, професор кафедри економіки Львівського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. Назва дисертації: «Соматичні права людини в сучасній доктрині 

конституціоналізму: теоретико-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 

– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 35.052.19 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, 

т. (032) 237-49-93). Науковий консультант: Жаровська Ірина Мирославівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-

наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства юридичного факультету Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет»; Турчак Олександр Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, начальник науково-дослідної лабораторії (військово-історичних 

досліджень) Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ 

імені гетьмана П. Сагайдачного; Михайліна Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

 

 

 

Єфімов Микола Миколайович, доцент кафедри криміналістики та домедичної 

підготовки факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: 

«Теоретичні та практичні засади методики розслідування кримінальних правопорушень проти 

моральності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 08.727.02 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 

Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий консультант: Чаплинський Костянтин 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики та 

домедичної підготовки факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Степанюк Руслан Леонтійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Тертишник Володимир Митрофанович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та 

кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів; Дрозд Валентина 

Георгіївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник 3-го науково-

дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного 

забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС 

України. 

 

Шемчук Віктор Вікторович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

публічного та приватного права Навчального-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, заслужений юрист України. 

Назва дисертації: «Конституційно-правове забезпечення інформаційної безпеки сучасних 

держав: порівняльно-правовий аналіз». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Федоренко Владислав Леонідович 
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- доктор хабілітований наук правничих, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України, директор Науково- дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: Бисага Юрій Михайлович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства УжНУ, заслужений юрист України; Дешко Людмила 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права, 

Інституту права Київського Національного університету імені Тараса Шевченка; Зозуля 

Олександр Ігорович, доктор юридичних наук, доцент, завідуючий науковим сектором 

порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту 

державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. 

 

 

Кравчук Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Теоретичні основи 

конституційно-правового статусу суддів в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Федоренко Владислав Леонідович 

- доктор хабілітований наук правничих, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, директор Науково- дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: Дешко Людмила Миколаївна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права, Інституту права 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка; Нестерович Володимир 

Федорович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка; 

Серьогін Віталій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

 

 

Карпушова Олена Віталіївна, кандидат юридичних наук, суддя Шостого апеляційного 

адміністративного суду. Назва дисертації – «Проблеми правового регулювання праці суддів в 

умовах євроінтеграції України» 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, академік НАПрН України. Офіційні 

опоненти: Губська Олена Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, суддя Верховного 

Суду; Павліченко Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, старший 

оперуповноважений по ОВС Управління Служби безпеки України в Харківській області; 

Панченко Максим Вадимович, доктор юридичних наук, голова адвокатського бюро 

«Максима Панченка». 

 

Ватрас Володимир Антонович, народний депутат України. Назва дисертації: «Джерела 

сімейного права». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
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сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнського 

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

Науковий консультант: Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, перший 

заступник Голови Верховної Ради України. Офіційні опоненти: Красицька Лариса 

Василівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; Отраднова 

Олеся Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, директор Тренінгового центру 

прокурорів України, Офіс генерального прокурора; Кожевникова Вікторія Олександрівна, 

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права 

Київського національного торгівельно-економічного університету. 

 

Мулявка Дмитро Григорович, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності 

Університету державної фіскальної служби України. Назва дисертації: «Адміністративно-

правове забезпечення приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнського 

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

Науковий консультант: Шопіна Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Колпаков Валерій Костянтинович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного і господарського права 

Запорізького національного університету; Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор 

юридичних наук, професор, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних 

покарань Державної кримінально-виконавчої служби України; Рєзнік Олег Миколайович, 

доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, заступник директора з наукової 

роботи Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. 

 

Дракохруст Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри міжнародного права та міграційної 

політики, Західноукраїнський національний університет. Назва дисертації: «Адміністративно-

правові засади формування та реалізації державної міграційної політики України». Шифр та 

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

інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнський національний університет 

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

Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, начальник 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.  

Офіційні опоненти: Зливко Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу 

Академії Державної пенітенціарної служби України; Пузирний В’ячеслав Феодосійович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права, адміністративного 

права та процесу Національного університету «Чернігівська політехніка»; Собакарь 

Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Глуховеря Віталій Андрійович, проректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Назва дисертації: «Теорія і практика адміністративно-

правового забезпечення реформ в системі МВС України». Шифр та назва спеціальності - 

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

Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, 

просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Мінка Тетяна Павлівна, 



17 листопада 2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

24 
 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права 

Університет митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Журавльов Дмитро 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заступник Керівника Департаменту з 

питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань 

помилування Офісу Президента України; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх 

справ; Прокопенко Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету         

№ 2 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна, кандидат юридичних наук, перший заступник 

голови Харківської обласної державної адміністрації. Назва дисертації – «Доктрина 

забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства 

України» 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, академік НАПрН України. Офіційні 

опоненти: Губська Олена Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, суддя Верховного 

Суду; Коротких Андрій Юрійович, доктор юридичних наук, суддя Шостого апеляційного 

адміністративного суду; Чернега Роман Тарасович, доктор юридичних наук; фізична особа-

підприємець. 

 

 

 

Лавриш Юліана Едуардівна, завідувач кафедри англійської мови технічного 

спрямування № 2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Дидактична система індивідуалізації 

навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей в технічних університетах».  

Шифр та назва спеціальності – 13.00.09 – теорія навчання. Спецрада Д 44.053.03 Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (36003, м. Полтава, 

вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий консультант: Лещенко Марія 

Петрівна, доктор педагогічних наук, професор,  провідний науковий співробітник відділу 

компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України. Офіційні опоненти: Коваленко Оксана Анатоліївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і 

писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 

Сковороди; Кононец Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки та торгівлі»; Тимчук Лариса Іванівна, доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності  Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського.  

 

 

 

Ферт Ольга Григорівна, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації 

«Диференційований підхід до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному 

ПЕДАГОГІЧНІ   НАУКИ 
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освітньому процесі». Шифр та назва спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

Спецрада Д 26.053.23 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий консультант: доктор 

педагогічних наук, професор, Синьов Віктор Миколайович, професор кафедри 

психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Засенко В’ячеслав Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 

НАПН України; Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; Боряк Оксана Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти навчально-

наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. 

 

 

 

Колесник Марина Олександрівна, доцент кафедри біології, Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні 

засади формування наукової картини світу в майбутніх учителів природничих 

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

освіти. Спецрада Д 58.053.03 Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел.(0352) 43-

60-02). Науковий консультант: Степанюк Алла Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Офіційні опоненти: Білецька Галина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету; 

Кузьменко Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти; Лаврентьєва Олена 

Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  інноваційних 

технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда 

Нобеля». 

 

 

 

 

Починкова Марія Миколаївна доцент кафедри філологічних дисциплін ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Назва 

дисертації: «Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у 

процесі професійної підготовки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий консультант: Караман Олена Леонідівна, доктор 

педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 

Офіційні опоненти: Терно Сергій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри історії України, завідувач лабораторії модерної історії України та інноваційних 

освітніх технологій Запорізького національного університету; Марусинець Мар’яна 

Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки 

Національного педагогічного університету імені М.  П. Драгоманова; Ліннік Олена 
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Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

Козлов Дмитро Олександрович, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки 

вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Назва 

дисертації: «Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього 

керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 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: Сбруєва Аліна 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Офіційні опоненти: Гриньова 

Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної 

академії педагогічних наук України, декан природничого факультету, професор кафедри 

педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 

завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка; Сущенко Андрій Віталійович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління навчальним 

закладом Класичного приватного університету. 

 

 

 

 

Малишевський Олег Володимирович, доцент кафедри професійної освіти та 

технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Назва дисертації: «Система формування професійної мобільності майбутнього інженера-

педагога комп’ютерного профілю». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-

86). Науковий консультант: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Офіційні опоненти: Корець Микола Савич, 

доктор педагогічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної та адміністративно-

господарчої роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 

Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького; Герасимова Ірина Геннадіївна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління 

освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

 

 

Денисова Лоліта Вікторівна, завідувач відділу докторантури та аспірантури 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. Назва дисертації 

«Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх  магістрів фізичної 

культури і спорту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. 
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Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий консультант: Сущенко Людмила Петрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного 

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

Мирослава Василівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичної 

терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського; Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Сватьєв Андрій 

Вячеславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури і 

спорту Запорізького національного університету.  

 

 

Заредінова Ельвіра Рифатівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади 

формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі вищого 

навчального закладу». Шифр та назва спеціальності – 13.00.07 – теорія і методика виховання. 

Спецрада Д 26.454.01. Інституту проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, 

вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)4683082). Науковий консультант: Кравченко Тамара 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 

лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу. Офіційні опоненти: Ткачова 

Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди; Потапчук 

Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та 

методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»; Федоренко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

 

 

Немцова Валерія Даниілівна, доцент кафедри клінічної фармакології та внутрішньої 

медицини Харківського національного медичного університету. Назва дисертації: «Клініко-

патогенетичні та прогностичні аспекти поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби з цукровим 

діабетом 2 типу та субклінічним гіпотиреозом». Шифр та назва спеціальності - 14.01.02 – 

внутрішні хвороби. Спецрада Д 64.600.04 Харківського національного медичного 

університету (61022, Харків, пр. Науки, 4; тел.(057)707-73-80). Науковий консультант: 

Біловол Олександр Миколайович, академік НАМНУ, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського 

національного медичного університету. Офіційні опоненти: Катеренчук Іван Петрович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з 

професійними хворобами Української медичної стоматологічної академії МОЗ України; 

Колеснікова Олена Вадимівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з 

наукової  роботи Державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої 

Національної академії медичних наук України»; Корж Олексій Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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Іщенко Павло Васильович, доцент кафедри стоматології № 2 Донецького 

національного медичного університету МОЗ України. Назва дисертації: «Оптимізація 

відновлення цілісності зубних рядів за допомогою ортопедичних методів лікування у хворих 

на генералізований пародонтит». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. 

Спецрада Д 41.563.01 ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 

України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий консультант: 

Борисенко Анатолій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ 

України (м. Київ). Офіційні опоненти: Дієва Тетяна Василівна, доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, лікар-стоматолог відділення ортопедичної стоматології ДУ 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (м. Одеса); Павленко 

Олексій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. 

Київ); Рожко Микола Михайлович, доктор медичних наук, професор, ректор Івано-

Франківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

 

Міщенко Олег Миколайович, доцент кафедри пропедевтичної та хірургічної 

стоматології, Запорізький державний медичний університет. Назва дисертації: «Клініко-

експериментальне обґрунтування нових методів дентальної імплантації при використанні 

імплантатів з цирконієвих сплавів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. 

Спецрада Д 08.601.04 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 

31-22-57). Науковий керівник: Копчак Андрій Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: Матрос-

Таранець Ігор Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри щелепно-

лицевої хірургії і стоматології Української військово-медичної академії МО України; 

Аветіков Давид Соломонович, доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною 

хірургією голови та шиї Української медичної стоматологічної академії МОЗ України; Гулюк 

Анатолій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної 

стоматології Одеського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

 

Лоскутов Олег Олександрович, лікар ортопед в ТОВ «Медінюа клініка». Назва 

дисертації - «Диференційоване ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному 

коксартрозі». Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія. Спецрада  

Д 26.606.01  Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії 

медичних наук України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49) 

Науковий консультант – Гайко Георгій Васильович, доктор  медичних наук,  академік НАМН 

України, професор,  завідувач відділу  ортопедії  і травматології дорослих Державної установи 

«Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук  України». 

Офіційні опоненти: Івченко Дмитро Валерійович, доктор медичних наук,  професор, професор 

кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного медичного університету  МОЗ 

України; Анкін Микола Львович, доктор  медичних наук, професор,  завідувач кафедри 

ортопедії і травматології № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика МОЗ України та Філіпенко  Володимир Акімович, доктор медичних наук, 
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професор, завідувач відділу патології суглобів ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені 

проф. М.І.Ситенка НАМН України». 

 

 

 

Марциняк Степан Михайлович, завідуючий консультативно-поліклінічним відділом 

Державної установи «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Назва дисертації 

– «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін –D- 

резистентний рахіт». Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія. 

Спецрада  Д 26.606.01  Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної 

академії медичних наук України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 

486-42-49) Науковий консультант – Страфун Сергій Семенович, доктор  медичних наук,  чл.-

кор. НАМН України, професор,заступник директора з наукової роботи,  завідувач відділу  

мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки Державної 

установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук  

України». Офіційні опоненти: Левицький Анатолій Феодосійович, доктор медичних наук,  

професор, завідувач кафедри Дитячої хірургії Національного медичного університету імені 

О.О.Богомольця МОЗ України; Григор’єва Наталя Вікторівна, доктор  медичних наук, 

професор,  провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-

рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН  України» та 

Данилова Олександра Андрійовича, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри 

дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

МОЗ України. 

 

 

 

 

Нечитайло Дмитро Юрійович, доцент кафедри педіатрії, неонатології та 

перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» МОЗ України. Назва дисертації: «Раннє виявлення 

артеріальної гіпертензії у школярів шляхом оцінки функціонального стану серцево-судинної 

системи, встановлення факторів розвитку даної патології та формування груп ризику». Шифр 

та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 76.600.02 Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України 

(58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. (0372)553754). Науковий консультант: 

Сокольник Сніжана Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

педіатрії та медичної генетики Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. Офіційні опоненти: Ященко 

Юрій Борисович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» Державного управління справами; Хайтович Микола Валентинович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації 

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

Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 

Медичного інституту Сумського державного університету МОН України.  

 

 

 

Шарікадзе Олена Вікторівна, доцент кафедри педіатрії №1 Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України. Назва дисертації: “Бронхіальна 

астма та коморбідні стани у дітей: діагностика, лікування та профілактика”. Шифр та назва 
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спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада  

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

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

Науковий консультант: Охотнікова Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри педіатрії № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти 

ім.П.Л.Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Клименко Вікторія Анатоліївна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського 

національного медичного університету МОЗ України; Речкіна Олена Олександрівна, доктор 

медичних наук, завідувач відділення дитячої пульмонології та алергології Державної установи 

"Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України"; 

Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, 

головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних 

алергозів у дітей Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М.Лук'янової НАМН України" 

 

 

 

 

 

Лещенко Нелля Арсентіївна, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі, 

Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: 

«Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів 

малих міст». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація 

пам’яток архітектури. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний університет будівництва 

і архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 

консультант: Товбич Валерій Васильович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри 

інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Офіційні опоненти: Бевз Микола Валентинович, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури та дизайну Національного 

університету «Львівська політехніка»; Буряк Олександр Петрович, доктор архітектури, 

професор, завідувач кафедри основ архітектури Харківського національного університету 

будівництва та архітектури; Осиченко Галина Олексіївна, доктор архітектури, доцент, 

завідувач кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища 

Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова. 

 

 

 

Рубан Людмила Іванівна, докторантка кафедри ландшафтної та туристсько-

рекреаційної архітектури, Київський національний університет будівництва і архітектури. 

Назва дисертації: «Методологічні основи архітектурно-ландшафтної організації прибережних 

та водних територій». Шифр та назва спеціальності – 18.00.04 – Містобудування та 

ландшафтна архітектура. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний університет 

будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. (044)241-55-80). 

Науковий консультант: Панченко Тамара Федотівна, доктор архітектури, професор, 

народний архітектор України, завідувач кафедрою ландшафтної та туристсько-рекреаційної 

архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні 

опоненти: Древаль Ірина Владиславівна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедрою 

містобудування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. 

Бекетова; Ричков Петр Анатолійович, доктор архітектури, професор, професор кафедри 

архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та 

АРХІТЕКТУРА 
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природокористування (НУВГП); Плешкановська Алла Михайлівна, доктор технічних наук, 

професор, член-кореспондент УАА, директор Інституту Урбаністики, м. Київ. 

 

 

Гатальська Надія Вікторівна, доцент кафедри ландшафтного проєктування та садово-

паркового мистецтва, Харківський національний університет міського господарства 

ім. О. М. Бекетова. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні аспекти формування естетики 

паркового середовища». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01– теорія архітектури, 

реставрація пам’яток архітектури. Спецрада Д 64.056.02 Харківського національного 

університету будівництва та архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел.(057)700-10-

66). Науковий консультант: Олексійченко Надія Олександрівна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ландшафтного проєктування та 

садово-паркового мистецтва Харківського національного університету міського господарства 

ім. О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Товбич Валерій Васильович, доктор архітектури, 

професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського 

національного університету будівництва і архітектури; Криворучко Юрій Іванович, доктор 

архітектури, доцент, професор кафедри дизайну Національного університету «Запорізька 

політехніка»; Шило Олександр Всеволодович, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри образотворчого та декоративного мистецтва Харківського національного 

університету будівництва та архітектури. 

 

 

 

 

 

 

 Гапоненко Віра Анатоліївна, доцент кафедри політичних технологій Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». 

Назва дисертації «Концептуальна модель інституційних передумов демократизації політичної 

системи України». Шифр та назва спеціальності – 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. 

Спецрада Д 26.053.12 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий консультант: Новакова Олена 

Вікторівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук 

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

Вонсович Сергій Геннадійович, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри політології 

та філософії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

Дем’яненко Борис Леонідович, доктор політичних наук, професор, декан факультету 

історичної і соціально-психологічної освіти Державного вищого навчального закладу 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди»; Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, завідувач 

відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 

 

 

 

 

 

 

 

Богуславська Вікторія Юріївна, доцент кафедри теорії і методики спорту, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Назва дисертації: 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 

ПОЛІТИЧНІ  НАУКИ 
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«Теоретична підготовка спортсменів у системі багаторічного вдосконалення в циклічних 

видах спорту». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. 

Спецрада Д 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий 

консультант: Пітин Мар’ян Петрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського. Офіційні опоненти: Шинкарук 

Оксана Анатоліївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач 

кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

Кутек Тамара Борисівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, декан 

факультету фізичного виховання і спорту, професор кафедри теоретико-методичних основ 

фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

Тищенко Валерія Олексіївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного 

університету. 

 

 

Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, доцент кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. 

Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади легеневої реабілітації осіб із хронічним 

обструктивним захворюванням легень». Шифр та назва спеціальності – 24.00.03 – фізична 

реабілітація. Спецрада Д 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури 

імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий 

консультант: Павлова Юлія Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського. Офіційні опоненти: Андрійчук 

Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки; Жарова Ірина Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання і 

спорту, професор, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного 

університету фізичного виховання і спорту України; Майструк Микола Іванович, доктор 

наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

Хмельницького національного університету. 

 

 

  

 

 

Погребняк Марина Миколаївна, доцент кафедри теорії та методики навчання 

мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету. Назва дисертації 

– «Нові напрями танцю в українському балеті ХХ - початку ХХІ ст.: історико-культурні 

передумови, стильова типологія, кроскультурні паралелі». Шифр та назва спеціальності – 

26.00.01 – Теорія та історія культури. Спецрада Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, 

вул. Грушевського 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий консультант: Немкович Олена 

Миколаївна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник, завідувач відділу 

екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Офіційні опоненти: Чепалов Олександр 

Іванович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри хореографічного 

мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв; Миленька Галина 

МИСТЕЦТВО 

МИ 
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Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого; Бондарчук Віктор 

Олексійович, доктор мистецтвознавства, в. о. професора, проректор Національної музичної 

академії імені П. І. Чайковського. 

 

 

Чуйко Олег Дмитрович, завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Назва дисертації: «Мистецтво Галицько-Волинського князівства в культурному 

просторі європейського середньовіччя». Шифр спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія 

культури (мистецтвознавство). Спецрада Д 26.227.02 Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, 

вул. Грушевського, 4, 4-й поверх; тел. (044) 278-34-54). Офіційні опоненти: Степовик Дмитро 

Власович, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України; Пучков 

Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та 

історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури; Роготченко 

Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, головний 

науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного 

мистецтва Національної академії мистецтв України. 

 

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

МИ 
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