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Биліна Іван Сергійович, тимчасово непрацюючий. Назва дисертації: «Процеси росту, 

морфологія та термоелектричні властивості тонких плівок на основі плюмбум телуриду». 

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 керівник: Салій 

Ярослав Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики 

і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Офіційні опоненти: Карпець Мирослав Васильович, доктор фізико-

математичних наук, професор, в. о завідувача кафедри металознавства та термічної обробки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; Мудрий Степан Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

Бугаєнко Олег Сергійович, молодший науковий співробітник кафедри астрофізики 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Дифузне 

випромінювання в небулярних середовищах». Шифр та назва спеціальності – 01.03.02 – 

астрофізика, радіоастрономія. Спецрада Д 41.051.04 Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048)723-52-54). Науковий 

керівник: Мелех Богдан Ярославович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач кафедри астрофізики Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Панько Олена Олексіївна, доктор 

фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та астрономії 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; Петрук Олег Леонідович, 

доктор фізико-математичних, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача 

НАН України (м. Львів). 

 

 

  

Бургазлі Альвіна Юріївна, фахівець другої категорії НДІ «Астрономічна Обсерваторія», 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Назва дисертації: «Космологічні 

моделі з невзаємодіючими та взаємодіючими ідеальними рідинами і скалярними полями: 

фонові моделі та їх збурення». Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. 

Спецрада Д 41.051.04 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (65082, 

м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048)723-52-54). Науковий керівник: Жук Олександр 

Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник 

НДІ “Астрономічна обсерваторія” Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова. Офіційні опоненти: Новосядлий Богдан Степанович, доктор фізико-

математичних наук, головний науковий співробітник Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Штанов Юрій Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, завідувач лабораторії астрофізики і космології, старший науковий 

співробітник інститута теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 
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Бурлаков Віктор Олександрович, аспірант Інституту металофізики ім. Г. В. 

Курдюмова НАН України. Назва дисертації: «Електрофізичні властивості тонкоплівкових 

структур феромагнетик–діелектрик–феромагнетик за міграції електропровідних домішок». 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. Спецрада Д 26.168.02 

Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, бульвар 

Академіка Вернадського, 36; тел. (044) 4241005). Науковий керівник: Філатов Олександр 

Валентинович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізики та радіометрії 

нерівноважних транспортних явищ Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН 

України. Офіційні опоненти: Товстолиткін Олександр Іванович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач відділу фізики плівок Інституту магнетизму НАН 

України та МОН України; Куницький Юрій Анатолійович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, науковий консультант Китайсько-українського інституту електрозварювання 

ім. Є. О. Патона.  

 

 

 

Патока Віктор Іванович, науковий співробітник відділу електронної структури та 

електронних властивостей Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Назва 

дисертації: «Дослідження параметрів випаровування тугоплавких металів та їх сплавів у 

надвисокому вакуумі». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

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

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

Сергій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, провідний 

науковий співробітник відділу електронної структури та електронних властивостей 

Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Офіційні опоненти: Фірстов 

Сергій Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, 

заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. 

Францевича НАН України; Федорус Олексій Григорович, доктор фізико-математичних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізичної 

електроніки Інституту фізики НАН України. 

 

 

Футимський Сергій Ігоревич, молодший науковий співробітник відділу 

надпровідності Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Назва дисертації: 

«Мікрохвильова електродинаміка надпровідних плівок Nb, MoRe, YBCO та їх застосування у 

пасивних пристроях НВЧ електроніки». Шифр та назва спеціальності – 01.04.22 – 

надпровідність. Спецрада Д 26.168.02 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН 

України (03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 36; тел. (044) 4241005). Науковий 

керівник: Шаповалов Андрій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, старший 

дослідник, старший науковий співробітник відділу надпровідності Інституту металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Офіційні опоненти: Прокопенко Олександр 

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

нанофізики та наноелектроніки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Таренков Володимир Юрійович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу високих тисків та 

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

України. 
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Цвітковський  Вадим Павлович, молодший науковий співробітник відділу 

надпровідності Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Назва дисертації: 

«Електродинаміка змішаного стану у надпровідниках ІІ роду з лінійними дефектами». Шифр 

та назва спеціальності – 01.04.22 – надпровідність. Спецрада Д 26.168.02 Інституту 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, бульвар Академіка 

Вернадського, 36; тел. (044) 4241005). Науковий керівник: Касаткін Олександр 

Леонідович, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, провідний науковий 

співробітник відділу надпровідності Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН 

України. Офіційні опоненти: Криворучко Володимир Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, професор, заступник директора Донецького фізико-технічного інституту 

ім. O. O. Галкіна НАН України; Прокопенко Олександр Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, професор, професор кафедри нанофізики та наноелектроніки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Максакова Ольга Василівна, молодший науковий співробітник кафедри 

наноелектроніки та модифікації поверхні, Сумський державний університет. Назва 

дисертації: «Структура та фізико-механічні властивості композитних покриттів на основі 

ZrN/CrN». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада 

Д 55.051.02 Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 

2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий керівник: Погребняк Олександр Дмитрович,   доктор   

фізико-математичних   наук,   професор,  завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації 

поверхні Сумського державного університету. Офіційні опоненти: Онопрієнко Олексій 

Олексійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник відділу структурних досліджень керамічних та надтвердих матеріалів 

Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України; Соколенко 

Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу фізики твердого тіла і конденсованого стану речовини ННЦ «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України. 

 

Шамардін Артем Володимирович, науковий співробітник кафедри електроніки і 

комп’ютерної техніки, Сумський державний університет. Назва дисертації: «Оптимізація 

властивостей плівок Cu2ZnSn(Ge)S4, отриманих спрей-піролізом, для сонячних елементів 

третього покоління». Шифр та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, елементів і 

систем. Спецрада Д 55.051.02 Сумського державного університету (40007, м. Суми, 

вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Наукові керівники: Курбатов Денис 

Ігорович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного 

університету; Артур Медвідь, доктор-габілітат з фізичних наук, професор, завідуючий 

кафедрою напівпровідників Інституту технічної фізики Ризького технічного університету 

(залучений згідно дозволу МОН (лист №1/11-3556 від 02.04.2018)). Офіційні опоненти: 

Чегель Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу функціональних перетворювачів для 

сенсорної техніки Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України; 

Зайцев Роман Валентинович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного 

матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Маковишин Володимир Ігорович, заступник декана факультету підготовки 

іноземних громадян Івано-Франківського національного медичного університету. Назва 



17 листопада 2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

4 
 

дисертації: «Одержання, морфологія поверхні та термоелектричні властивості тонких плівок 

на основі LAST та телуриду олова». 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 керівник: Салій Ярослав Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Попович Дмитро Іванович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізико-математичного 

моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики 

НАН Україниім. Я. С. Підстригача; Галущак Мар’ян Олексійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу.  

 

 

Опарін Андрій Сергійович, заступник начальника Головного управління із 

запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Одеській області. Назва 

дисертації: «Горіння гібридних сумішей». Шифр та назва спеціальності – 01.04.17 – хімічна 

фізика, фізика горіння та вибуху. Спецрада Д 41.051.01 Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048)723-52-54). 

Науковий керівник: Шевчук Володимир Гаврилович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних 

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

Свинаренко Андрій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри вищої та прикладної математики Одеського державного екологічного університету; 

Кіро Сергій Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий 

співробітник Фізико-хімічного інституту охорони навколишнього середовища і людини 

Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України. 

 

 

Матвієнко Яна Ігорівна, молодший науковий співробітник відділу будови та 

властивостей твердих розчинів, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. 

Назва дисертації: «Структура, стабільність та властивості інтерметалевих сполук системи Al-

Cu та композитів на їх основі». Шифр та назва спеціальності - 01.04.13 – фізика металів. 

Спецрада Д 26.168.01 Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (03142, м. 

Київ, бульвар академіка Вернадського, 36; тел.(044) 424-10-05). Науковий керівник: Рудь 

Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу 

будови та властивостей твердих розчинів Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН 

України. Офіційні опоненти: Боровий Микола Олександрович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка; Карпець Мирослав Васильович, доктор фізико-

математичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри металознавства та термічної обробки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського». 

 

 

Кочетова Людмила Анатоліївна, молодший науковий співробітник відділу 

квазіоптики, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, м. Харків. 

Назва дисертації: "Частотно-селективні властивості нелінійних структур із сильною 

локалізацією поля". Шифр та назва спеціальності -  01.04.03 – радіофізика. Спецрада Д 

64.157.01 Інституту радіофізики та електроніки    ім. О. Я. Усикова НАН України (61085, 

м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12;  тел. (057) 763-43-19). Науковий керівник: Просвірнін 

http://odeku.edu.ua/
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Сергій Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного Інституту НАН України. 

Офіційні опоненти: Тарапов Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

член-кореспондент  НАН України, завідувач відділу радіоспектроскопії Інституту 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України; Бутрим Олександр Юрійович, 

доктор фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри 

теоретичної радіофізики Харківського національного університету  імені В. Н. Каразіна 

МОН України. 

 

 

 

Новокшонов Андрій Костянтинович, науковий співробітник відділу № 165 

Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем 

Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Назва 

дисертації: «Методи контролю цілісності делегованих обчислень». Шифр та назва 

спеціальності – 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і 

систем. Спецрада Д 26.001.09 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;  

тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Анісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-

математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, декан факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Савчук Михайло Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, в.о. завідувача кафедри 

математичних методів захисту інформації Фізико-технічного інституту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Фаль Олексій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, провідний 

науковий співробітник відділу № 125 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

Національної академії наук України. 

 

 

Осипова Олександра Володимирівна, інженер з автоматичного тестування 

програмного забезпечення ТзОВ «СофтСерв – Девелопмент». Назва дисертації: «Інтегральні 

многовиди та декомпозиція систем багатотемпових лінійних сингулярно збурених рівнянь». 

Шифр та назва спеціальності – 01.01.02 – Диференціальні рівняння. Спецрада К 76.051.02 

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

Коцюбинського 2, тел. 58-48-11). Науковий керівник Черевко Ігор Михайлович, доктор 

фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання Чернiвецького 

національного унiверситету iменi Юрiя Федьковича. Офіційні опоненти: Грод Іван 

Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математики та методики 

її навчання Тернопільського національного  педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка; Самусенко Петро Федорович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри 

теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. 

           

 

 

 

 

 

Плотиця Сергій Іванович, науковий співробітник національної референс-лабораторії 

з контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів та кормових 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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добавок, ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок. Назва дисертації: 

«Вольтамперометричне визначення місцевих анестетиків групи амідів з попередньою 

дериватизацією». Шифр та назва спеціальності – 02.00.02 – аналітична хімія. Спецрада К 

61.051.03 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, 

вул. Підгірна, 46, тел. (031)22-3-50-91). Науковий керівник: Дубенська Лілія Осипівна, 

кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Сухарев Сергій 

Миколайович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Тананайко 

Оксана Юріївна, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

Дякун Катерина Олегівна, провідний інженер відділу біохімії вітамінів і коензимів 

Інституту біохімії ім. О.В. Паллаіна НАН України. Назва дисертації: «Механізми дії 

інгібіторів PARP-1 за експериментального цукрового діабету». Шифр та назва спеціальності 

– 03.00.04 – біохімія. Спецрада Д 26.001.24 Київського національного університету імені 

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

41). Науковий керівник: Кучмеровська Тамара Муратівна, доктор біологічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту 

біохімії ім. О.В. Паллаіна НАН України. Офіційні опоненти: Калачнюк Лілія Григорівна, 

доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії і фізіології тварин  імені 

академіка М.Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Коваленко Валентина Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, 

завідувача відділу токсикології ДУ «Інституту фармакології та токсикології» НАМН України.  

 

 

 

Гецько Надія Володимирівна, старший лаборант кафедри  функціональної і 

лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації: «Вікові особливості метаболічних процесів 

у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада К 58.601.04. Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, 

Майдан Волі, 1, тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник: Криницька Інна Яківна доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих 

дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка МОН України. Данилович Юрій Володимирович, доктор біологічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії м’язів 

Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.  

 

 

Войнарович Юлія Едвардівна, старший лаборант зоологічного музею, Державний 

вищий навчального заклад  Ужгородський національний університет. Назва дисертації: 

«Аутекологічні особливості Sciurus vulgaris в умовах синантропізації рослинного покриву 

південно-східного макросхилу Український Карпат». Шифр та назва спеціальності: 03.00.16 

– екологія (біологічні науки). Спецрада К 35.257.01 Інститут екології Карпат Національної 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Академії наук України (79026, м. Львів, 50, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30). 

Науковий керівник: Кагало Олександр Олександрович, кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони природних екосистем. Офіційні 

опоненти: Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди; 

Дикий Ігор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Львівського 

національного університет ім. Івана Франка 

 

 

Корусь Микола Миколайович, інженер першої категорії Фізико-механічного 

інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України. Назва дисертації: «Сильватизація аграрних 

екосистем Шацького поозер"я (зумовленість, еколого-фітоценотичні особливості сукцесій». 

Шифр та назва спеціальності: 03.00.16 – екологія (біологічні науки). Спецрада К 35.257.01 

Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м. Львів, 50, вул. 

Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30). Науковий керівник: Ященко Павло Тихонович, 

кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу екосистемології 

Інституту екології Карпат НАН України. Офіційні опоненти: Коніщук Василь Васильович, 

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони 

ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і 

природокористування Національної агроекології і природокористування Національної 

академії аграрних наук України; Данилик Руслана Миколаївна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології 

Національного лісотехнічного університету України/ 

 

 

Холодна Альона Сергіївна, молодший науковий співробітник лабораторії 

гідроморфних і кислих ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського». Назва дисертації: «Ґрунтово-екологічне обґрунтування 

вирощування енергетичних культур на низькопродуктивних ґрунтах  Лівобережному 

Лісостепу та Степу України (на прикладі Харківської області)». Шифр та назва спеціальності 

- 03.00.18 – ґрунтознавство. Спецрада К 64.354.02 Національного наукового центру 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (61024, м. Харків, 

вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий керівник: Цапко Юрій Леонідович, 

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 

гідроморфних і кислих ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського». Офіційні опоненти: Дмитрук Юрій Михайлович, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Пузняк Оксана 

Михайлівна, кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Волинської 

державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН.  

 

 

 

Паньківська Юлія Богданівна, біолог ТОВ «Здорова Родина Плюс». Назва 

дисертації: «Антиаденовірусний потенціал речовин синтетичного та природного 

походження». Шифр та назва спеціальності – 03.00.06  вірусологія. Спецрада Д 26.233.01 

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

Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 294-66-99). Науковий керівник: Загородня Світлана 

Дмитрівна, кандидат біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу репродукції 

вірусів Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України. Офіційні 

опоненти: Будзанівська Ірина Геннадіївна, доктор біологічних наук, професор, завідуюча 
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кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Рибалко Світлана Леонтіївна, доктор медичних 

наук, професор, завідуюча лабораторії експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій ДУ 

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України.  

 

 

Задворний Тарас Володимирович, молодший науковий співробітник лабораторії 

механізмів медикаментозної резистентності, Інститут експериментальної патології, онкології 

і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Назва дисертації: «Молекулярно-біологічні 

ознаки, асоційовані зі ступенем злоякісності раку передміхурової залози». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.155.01 Інституту експериментальної 

патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (03022, м. Київ, вул. 

Васильківська, 45; тел. 259-01-83). Науковий керівник: Лук'янова Наталія Юріївна, доктор 

біологічних наук, старший дослідник, завідувачка лабораторії механізмів медикаментозної 

резистентності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. 

Кавецького НАН України. Офіційні опоненти: Кашуба Володимир Іванович, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної онкогенетики Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України; Лялькін Сергій Анатолійович, кандидат 

медичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного відділення хіміотерапії 

солідних пухлин Національного інституту раку МОЗ України. 

 

 

 

 

 

Борисов Олександр Олександрович, інженер з техногенно-екологічної безпеки, 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Десна-С-ЛТД». Назва дисертації: «Наукові 

засади оцінювання рівня екологічної безпеки міських зон відпочинку, прилеглих до 

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

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

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

керівник: Кофанова Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, 

професор, професор кафедри геоінженерії Національного технічного університету України 

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

Валерій Федорович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри екології 

Національного авіаційного університету; Погребенник Володимир Дмитрович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та природоохоронної 

діяльності Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

 

Брона Ганна Ігорівна, молодший науковий співробітник кафедри технології м’ясних, 

рибних та морепродуктів Національного університету біоресурсів і природо-користування 

України. Назва дисертації: «Вдосконалення технології фаршевих консервів  

з використанням біотехнологічних прийомів». Шифр та назва спеціальності: 03.00.20 

«Біотехнологія». Спецрада К 26.004.22 Національного університету біоресурсів і природо-

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

Науковий керівник: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Циганков 

Сергій Петрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник заступник 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ   
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директора з наукової роботи, завідувач відділу переробки поновлюваної сировини  

та альтернативних палив Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки 

НАН України»; Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів 

НААН. 

 

 

Дубельт Тетяна Михайлівна, викладач Миколаївського фахового будівельного 

коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури. Назва 

дисертації «Організаційно-технологічне моделювання реконструкції житлових будинків 

перших масових серій». Шифр та назва спеціальності – 05.23.08 – технологія та організація 

промислового та цивільного будівництва. Спецрада Д 41.085.03 Одеської державної академії 

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

Науковий керівник: Менейлюк Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри технології будівельного виробництва Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. Офіційні опоненти: Млодецький Віктор Ростиславович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і 

логістики Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; Черепащук 

Лариса Анатоліївна, кандидат технічних наук, начальник відділу кошторисів нормативів та 

організації будівництва Державного підприємства науково-дослідного та проектно-

вишукувального інституту морського транспорту ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ». 

 

 

 

 

Дворецький Михайло Леонідович, старший викладач кафедри інженерії програмного 

забезпечення, Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Назва 

дисертації: «Моделі та інформаційна технологія оптимізації структури бази даних вузла у 

корпоративних інформаційних системах». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

інформаційні технології. Спецрада Д 38.053.05 Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. (0512) 55-03-33). 

Науковий керівник: Фісун Микола Тихонович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили. Офіційні опоненти: Філатов Валентин Олександрович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри штучного інтелекту Харківського 

національного університету радіоелектроніки; Савчук Тамара Олександрівна, кандидат 

технічних наук, професор, начальник навчального відділу Вінницького національного 

технічного університету.  

 

 

 

Копей Ігор Богданович, провідний інженер навчально-дослідницької лабораторії 

нафтогазової інженерії, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу. Назва дисертації: «Оцінка, прогнозування та підвищення надійності обладнання 

штангових свердловинних насосних установок». Шифр та назва спеціальності – 05.05.12 – 

машини нафтової та газової промисловості. 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 керівник: Лопатін Валерій 

Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу гірничої термоаеродинаміки і автоматизованих систем Інституту 

геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України. Офіційні опоненти: Яким Роман 
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Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічної та 

професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка; Харченко Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

 

 

Щудло Тарас Сергійович, науковий співробітник Інституту вугільних 

енерготехнологій Національної академії наук України. Назва дисертації: «Особливості 

спільного спалювання біомаси та вугілля українських покладів в факельних котлоагрегатах». 

Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика. Спецрада К 26.058.05 Національного університету харчових технологій 

Міністерства освіти і науки України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; т. (044) 289-01-

02). Науковий керівник: Дунаєвська Наталія Іванівна, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України. 

Офіційні опоненти: Абдулін Михайло Загретдинович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних 

електричних станцій Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України; 

Мирошник Марія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики 

та холодильної техніки Національного університету харчових технологій Міністерства освіти 

і науки України. 

 

 

 

Крейцер Кирилл Олександрович завідувач науково-дослідної лабораторії 

спеціальних способів лиття Одеського національного політехнічного університету. Назва 

дисертації: «Технологічний процес одержання виливків із магнієвих сплавів литтям під 

тиском на основі імпульсної системи захисту». Шифр та назва спеціальності – 05.16.04 – 

ливарне виробництво. Спецрада Д 26.232.01 Фізико-технологічного інституту металів та 

сплавів НАН України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського 34/1; тел. (044) 424-35-15). 

Науковий керівник: Лисенко Тетяна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, 

завідувачка кафедри технології та управління ливарними процесами Одеського 

національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: Шинський Олег 

Йосипович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу фізико-хімії ливарних 

процесів Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України; Могилатенко 

Володимир Геннадійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри ливарного 

виробництва чорних та кольорових металів Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України. 

 

 

Костенко Іван Олександрович, асистент кафедри електричного транспорту, 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Назва 

дисертації: «Підвищення енергоефективності тролейбусів в режимі ослаблення поля тягових 

двигунів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.09 – електротранспорт. Спецрада Д64.089.02 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (61002, 

м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)707-33-16). Науковий керівник: Харченко 

Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Офіційні опоненти: Носков Валентин 
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Іванович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри обчислювальної техніки та 

програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; Семененко Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного 

університету залізничного транспорту. 

 

 

Лукашова Наталя Павлівна, старший викладач кафедри електричного транспорту, 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Назва 

дисертації: «Підвищення ефективності роботи ходової частини рейкового міського 

транспорту з використанням електромеханічних амортизаторів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.09 – електротранспорт. Спецрада Д 64.089.02 Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, 

вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)707-31-14). Науковий керівник: Павленко Тетяна 

Павлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричного транспорту 

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

Офіційні опоненти: Буряковський Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, професор, 

директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»; Нерубацький Володимир Павлович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

УкрДУЗТ. 

 

 

Патлаєнко Микола Олександрович, викладач кафедри телебачення та радіомовлення, 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. Назва дисертації: «Підвищення 

ступеня стиснення ТВ зображень за допомогою рекурентних перетворень і хвилевих 

алгоритмів». 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 керівник: Ошаровська Олена 

Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри телебачення та 

радіомовлення Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. Офіційні опоненти: 

Осадчук Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувача кафедри 

радіотехніки Вінницького національного технічного університету; Виходець Олександр 

Анатольович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Державного 

підприємства «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення». 

 

 

Печенюк Дмитро Андрійович, заступник начальника-начальник відділу 

адміністрування інформаційних систем, телекомунікації і захисту інформації управління 

інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Сумській області. Назва дисертації: 

«Багатокористувацька комутація довільного числа дискретно-періодичних сигналів». 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 керівник: Панченко Борис Євгенович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційних 

технологій Одеська Національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. Офіційні опоненти: 

Стрихалюк Богдан Михайлович, доктор технічних наук, доцент, директор інституту 

телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки національного університету 

«Львівська політехніка»; Ошаровська Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри телебачення та радіомовлення Одеська Національна академія зв’язку 

ім. О.С.Попова. 
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Багрій Марія Михайлівна, асистент кафедри цивільної та промислової безпеки 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Захист працюючих від впливу 

електромагнітних полів з використанням новітніх текстильних композиційних матеріалів». 

Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – охорона праці. Спецрада К 26.802.01 Державної 

установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» 

(04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. 0661536150). Науковий керівник: Халмурадов 

Батир Данатарович, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри цивільної та 

промислової безпеки Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Болібрух 

Борис Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри цивільної безпеки 

Національного університету «Львівська політехніка»; Панова Олена Василівна, кандидат 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики Київського національного університету 

будівництва і архітектури. 

 

 

Комісаренко Олена Сергіївна, інженер кафедри інформаційних систем і технологій, 

Національний транспортний університет. Назва дисертації: «Інфологічне моделювання 

процесів створення функціональних матеріалів». Шифр та назва дисертації – 05.13.06 – 

інформаційні технології. Спецрада Д 26.059.01 Національного транспортного університету 

(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-01-49). Науковий керівник: 

Баранов Георгій Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету. Офіційні 

опоненти: 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», МОН України; Ракушев Михайло Юрійович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, професор кафедри застосування космічних систем та 

геоінформаційного забезпечення Інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, Міністерство оборони України. 

 

Нєвєдров Дмитро Сергійович, здобувач, Національний транспортний університет. 

Назва дисертації: «Методи і моделі оцінки впливу на довкілля в проектах будівництва та 

реконструкції об’єктів критичної інфраструктури». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – 

управління проектами та програмами. Спецрада Д 26.059.01 Національного транспортного 

університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-01-49). 

Науковий керівник: Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного 

університету. Офіційні опоненти: Колеснікова Катерина Вікторівна, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри технологій управління Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка; Бушуєв Денис Антонович, доктор технічних наук, 

доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету 

будівництва і архітектури. 

 

 

Петунін Андрій Володимирович, завідувач лабораторії кафедри транспортного права 

та логістики, Національний транспортний університет. Назва дисертації: «Управління 

портфелями реалізації логістичних стратегій в ланцюгах постачань». Шифр та назва 

дисертації – 05.13.22 – управління проектами та програмами. Спецрада Д 26.059.01 
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Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 

1; тел. (044) 280-01-49). Науковий керівник: Харута Віталій Сергійович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права та логістики Національного 

транспортного університету. Офіційні опоненти: Данченко Олена Борисівна, доктор 

технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу 

Черкаського державного технологічного університету; Романюк Світлана Олександрівна, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту 

Вінницького національного технічного університету. 

 

Ткаченко Валентина Андріївна, доцент кафедри транспортного права та логістики, 

Національний транспортний університет. Назва дисертації: «Моделі і методи управління 

комунікаціями в освітніх проектах». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління 

проектами та програмами. Спецрада              Д 26.059.01 Національного транспортного 

університету Міністерства освіти і науки України (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-

Павленка, 1; тел. (044) 280-01-49). Науковий керівник: Лебідь Ірина Георгіївна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю 

Національного транспортного університету Міністерства освіти і науки України. Офіційні 

опоненти: Цюцюра Світлана Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і 

архітектури Міністерства освіти і науки України; Кульбовський Іван Іванович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій транспорту Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Новікова Наталія Олексіївна, старший викладач кафедри технічної кібернетики й 

інформаційних технологій ім. професора Р.В. Меркта Одеського національного морського 

університету. Назва дисертації: «Інформаційна технологія автоматизації об’єктно-

орієнтованого моделювання на основі вимог предметної галузі». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – Інформаційні технології. Спецрада Д 41.052.01 Одеського 

національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1;  

тел. (048) 705-83-37). Науковий керівник: Крісілов Віктор Анатолійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри системного програмного забезпечення Одеського 

національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: Малахов Євгеній 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного 

забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету  

ім. І.І. Мечникова; Коробейнікова Тетяна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

Орленко Сергій Петрович, аспірант відділу будівельної механіки тонкостінних 

конструкцій Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України. Назва дисертації: 

«Динаміка тришарових оболонок обертання з дискретно неоднорідним заповнювачем». 

Шифр та назва спеціальності - 01.02.04 –  механіка деформівного твердого тіла. Спецрада  Д 

26.166.01  Інституту  механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України (03057, м. Київ, вул. 

Нестерова, 3; тел. (044) 456-24-64). Науковий керівник: Луговий Петро Захарович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач відділу будівельної механіки тонкостінних конструкцій 

Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. Офіційні опоненти: Гайдайчук 

Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 

механіки Київського національного університету будівництва та архітектури; Лоза Ігор 
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Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і 

прикладної механіки Національного транспортного університету.  

 

 

 

Василів Степан Степанович, молодший науковий співробітник Інституту технічної 

механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України 

(м. Дніпро). Назва дисертації: «Розробка детонаційних пристроїв для підвищення ефективності 

ракетних двигунів». Шифр та назва спеціальності – 05.05.03 –двигуни та енергетичні 

установки. Спецрада Д 08.051.15 Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (м. Дніпро) Міністерства освіти і науки України  (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 

тел. (056) 374-98-22). Науковий керівник – Прядко Наталія Сергіївна, д.т.н., с.н.с., 

провідний науковий співробітник Інституту технічної механіки Національної академії наук 

України і Державного космічного агентства України (м. Дніпро). Офіційні опоненти: 

Катренко Михайло Олександрович, д.т.н., доцент кафедри двигунобудування 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки 

України; Шульга Володимир Андрійович, к.т.н., заступник головного конструктора КБ по 

розробці рідинних ракетних двигунів ДП КБ «Південне», м. Дніпро. 

 

Борисюк Дмитро Вікторович, асистент кафедри автомобілів та транспортного 

менеджменту факультету машинобудування та транспорту, Вінницький національний 

технічний університет. Назва дисертації: «Вибір та обґрунтування параметрів 

вібродіагностування керованих мостів колісних тракторів». Шифр та назва спеціальності – 

05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.  

Спецрада К 14.052.02 Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, Україна, 

м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; телефон/факс: (0412)24-14-22).  

Науковий керівник: Біліченко Віктор Вікторович, заслужений діяч науки і техніки 

України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного 

менеджменту Вінницького національного технічного університету. Офіційні опоненти: 

Полянський Олександр Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

технології машинобудування та ремонт машин Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету;  

Аулін Віктор Васильович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного 

університету. 

 

 

 

Кравчук Роман Васильович, молодший науковий співробітник відділу чисельних і 

експериментальних методів дослідження конструкційної міцності, Інститут проблем 

міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. Назва дисертації: «Визначення механічних 

характеристик конструкційних сталей непрямими методами». Шифр та назва спеціальності – 

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спецрада Д 26.241.01 Інституту проблем 

міцності імені Г. С. Писаренка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; тел. (044) 

285-16-87). Науковий керівник: Харченко Валерій Володимирович, доктор технічних наук, 

академік НАН України, професор, директор Інституту проблем міцності імені 

Г. С. Писаренка НАН України. Офіційні опоненти: Чаусов Микола Георгійович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри механіки Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Дуб Сергій Миколайович, доктор технічних 
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наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України.  

 

 

Гололобова Оксана Олексіївна, асистент кафедри автоматики та телекомунікацій, 

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна. Назва дисертації: «Удосконалення технології обслуговування автоматичної 

локомотивної сигналізації». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт 

засобів транспорту. Спецрада Д 08.820.02 Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; 

тел.(056) 373-15-63). Науковий керівник: Гаврилюк Володимир Ілліч, доктор фіз.-мат. 

наук, професор, завідувач кафедри автоматики та телекомунікацій Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Офіційні 

опоненти: Бабаєв Михайло Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного 

університету залізничного транспорту; Балахонцев Олександр Васильович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри електропривода Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка». 

 

 

Кулик Володимир Олексійович, керівник департаменту капітального будівництва 

товариства з обмеженою відповідальністю «Щедро». Назва дисертації: «Методи та 

механізми управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях харчової 

промисловості». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління проектами та 

програмами. Спецрада Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету 

(65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-77). Науковий керівник: Петренко 

Віталій Олександрович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інтелектуальної 

власності та управління проектами Національної металургійної академії України. Офіційні 

опоненти: Чернов Сергій Костянтинович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри  управління проектами Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова; Колеснікова Катерина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технологій управління Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

 

Мелешко Василь Васильович, заступник директора Департаменту автоматики та 

телекомунікацій АТ «Українська залізниця». Назва дисертації: «Підвищення функціональної 

безпеки рейкових кіл в умовах експлуатації нових типів рухомого складу». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 08.820.02 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел.(056) 373-15-63). Науковий керівник: 

Гаврилюк Володимир Ілліч, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри 

автоматики та телекомунікацій Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна. Офіційні опоненти: Бойнік Анатолій Борисович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматики та комп’ютерного 

телекерування рухом поїздів Українського державного університету залізничного 

транспорту; Ніколенко Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри 

електротехніки та електроприводу Національної металургійної академії України. 
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Підгурський Іван Миколайович, старший викладач кафедри будівельної механіки, 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва дисертації: 

«Моделювання росту поверхневих втомних тріщин у низьколегованих сталях після 

перевантажень». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного твердого 

тіла (технічні науки). Спецрада Д 58.052.01 Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел.(0352)51-97-01). 

Науковий керівник: Ясній Петро Володимирович, член-кореспондент НАН України, доктор 

технічних наук, професор, ректор Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя. Офіційні опоненти: Силованюк Віктор Петрович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач відділу теоретичних основ механіки руйнування Фізико-

механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; Біщак Роман Теодорович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри зварювання Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. 

 

 

Манікаєва Ольга Сергіївна, асистент кафедри інформаційних систем, Одеського 

національного політехнічного університету. Назва дисертації: «Методи класифікації 

гетерогенних даних в інтелектуальних системах медико-соціологічного моніторингу». Шифр 

та назва спеціальності: – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Спецрада К 

41.052.08 Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр-т 

Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-94). Науковий керівник: Арсірій Олена Олександрівна, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського 

національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: Литвиненко Володимир 

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

комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету; Субботін Сергій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів 

Національного університету «Запорізька політехніка». 

 

Соловчук Клавдія Юріївна, судовий експерт відділу комп’ютерно-технічних та 

телекомунікаційних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України. Назва дисертації: «Методи та алгоритми керування 

багатозв’язними об’єктами без пам’яті в умовах невизначеності». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.05 – системи та процеси керування. Спецрада  Д 26.062.03 

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

тел. 497-51-51). Науковий керівник: Житецький Леонід Сергійович, кандидат технічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інтелектуальних автоматичних 

систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем 

НАН та МОН України. Офіційні опоненти: Казак Василь Миколайович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту Національного 

авіаційного університету; Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри математичних методів системного аналізу Інституту прикладного 

системного аналізу Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Аль-Хілалі Зайнаб Сааді Хусейн, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Розробка 

та аналіз програмної підсистеми складання регулярного розкладу занять для освітньої 

платформи». Шифр та назва спеціальності – 01.05.03 – математичне та програмне 

забезпечення обчислювальних машин і систем. Спецрада Д 26.001.09 Київського 

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

вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Шевченко Володимир 

Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інтелектуальних 
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програмних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Зосімов В’ячеслав Валерійович, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

інформаційних технологій Миколаївського національного університету іменi В.О. 

Сухомлинського; Тимашов Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, 

провідний науковий співробітник відділу проблемно-орієнтованих комп’ютерів та систем № 

255 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. 

 

 

Шкляєв Олексій Миколайович, головний інженер-технолог ТОВ «Суперлакомка». 

Назва дисертації: «Технологія кремово-збивних цукерок з використанням насіння чіа». Шифр 

та назва спеціальності – 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських 

виробів та харчових концентратів. Спецрада К 64.088.03 Харківського державного 

університету харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333;  

тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник: Шидакова-Каменюка Олена Гайдарівна, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування 

та торгівлі. Офіційні опоненти: Камбулова Юлія Вікторівна, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів 

Національного університету харчових технологій; Котузаки Олена Миколаївна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчоконцентратів Одеської національної академії харчових технологій. 

 

 

Кравчук Андрій Васильович, молодший науковий співробітник відділу чисельних і 

експериментальних методів дослідження конструкційної міцності, Інститут проблем 

міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. Назва дисертації: «Визначення енергетичних 

характеристик руйнування та їх анізотропії для теплостійких сталей при ударному згині». 

Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спецрада 

Д 26.241.01 Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України (01014, м. Київ, 

вул. Тимірязєвська, 2; тел. (044) 285-16-87). Науковий керівник: Харченко Валерій 

Володимирович, доктор технічних наук, академік НАН України, професор, директор 

Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. Офіційні опоненти: 

Косарчук Валерій Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної і прикладної механіки Державного університету інфраструктури та технологій; 

Вабіщевич Максим Олегович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельної 

механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.  

 

Сало Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри інформаційних технологій 

Льотної академії Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Методи 

побудови організаційної системи підготовки диспетчерів управління повітряним рухом для 

підвищення рівня їх компетентності». Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 – навігація та 

управління рухом. Спецрада К 23.144.01 Льотної академії Національного авіаційного 

університету (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольского, 1; тел.(0522) 344010). 

Науковий керівник: Тристан Андрій Вікторович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

Офіційні опоненти: Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедрою автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного 

технічного університету Міністерства освіти та науки України; Писарчук Олексій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної 

техніки факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного 
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університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського 

Міністерства освіти та науки України. 

 

Сорока Михайло Юрійович, старший викладач кафедри інформаційних технологій 

Льотної академії Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Методи 

побудови мультиагентного середовища інтелектуальної навчальної системи підготовки 

диспетчерів управління повітряним рухом». Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 – 

навігація та управління рухом. Спецрада К 23.144.01 Льотної академії Національного 

авіаційного університету (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольского, 1; 

тел.(0522) 344010). Науковий керівник: Тимочко Олександр Іванович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією льотного 

факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

Офіційні опоненти: Писарчук Олексій Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри обчислювальної техніки факультету інформатики та обчислювальної 

техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

імені Ігоря Сікорського Міністерства освіти та науки України; Данілов Юрій Олександрович, 

кандидат технічних наук, начальник відділу – заступник начальника управління 

Центрального управління Командування Сил логістики Збройних Сил України Міністерства 

оборони України. 

 

 

Сліпокуров Віктор Сергійович, науковий співробітник відділу фізики і технології 

низьковимірних систем, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України. Назва дисертації: «Розробка методів контролю параметрів омічних контактів Pd-Ti-

Au до кремнієвих мікрохвильових діодів». Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – 

технологія, обладнання і виробництво електронної техніки. 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 керівник - Кудрик Ярослав Ярославович, старший 

науковий співробітник, кандидат технічних наук Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН України. Офіційні опоненти: Вербицький Володимир Григорович, 

доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національного технічного 

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

Сергій Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектронних 

інформаційних систем Запорізького національного університету. 

 

 

Торошанко Олександр Станіславович, викладач кафедри Телекомунікації, Одеська 

Національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. Назва дисертації: «Методи підвищення 

ефективності маршрутизації й точності вимірювань у безпроводових сенсорних мережах з 

мобільними агентами». Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи 

та мережі. 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 керівник: Віноградов 

Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: 

Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка»; Толюпа Сергій 

Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту 

інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Цинка Анатолій Олександрович, перший заступник директора Державного 

підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна». 

Назва дисертації: «Удосконалення методу розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливу 

мостових переходів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.11 – «Автомобільні шляхи та 

аеродроми». (Спецрада Д 26.059.02 Національного транспортного університету (01010,   м. 

Київ,     вул. М. Омеляновича-Павленка, 1;        тел. (044) 280-73-38)). Науковий керівник: 

Славінська Олена Сергіївна, доктор технічних наук, професор, декан факультету 

транспортного будівництва Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: 

Солодкий Сергій Йосипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автомобільних доріг та мостів Львівської політехніки; Шинкарук Любомир Антонович, 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва та 

гідравліки Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

Чумак Антон Сергійович, старший викладач кафедри проектування літаків і 

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

авіаційний інститут». Тема дисертації «Метод інтегрованого проектування носової частини 

фюзеляжу літака транспортної категорії». 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», МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; т. (057) 315-10-56). Науковий 

керівник: Гребеніков Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри проектування літаків і вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. 

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».Офіційні опоненти: Павленко Петро 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки Національного 

авіаційного університету; Бондар Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Буйвал Лілія Юріївна, асистент кафедри проектування літаків та вертольотів, 

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

інститут». Назва дисертації: «Наукові основи інтегрованого проектування цивільного 

легкого літака за допомогою комп’ютерних систем». Шифр та назва спеціальності – 05.07.02 

– проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. Спецрада Д 64.062.04 

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

інститут» (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; т. (057) 315-10-56). Науковий керівник: 

Гуменний Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

проектування літаків і вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Українець Євген 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструкції та 

міцності літальних апаратів та двигунів інженерно-авіаційного факультету Харківського 

національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;  

Бондар Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри авіа- та ракетобудування 

Інституту аерокосмічних технологій Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
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Козій Володимир Богданович, молодший науковий співробітник кафедри 

електромехатроніки і комп’ютеризованих електромеханічних систем Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації «Покращення характеристик 

безредукторних приводів на основі синхронного двигуна з постійними магнітами та 

електронним комутатором». Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні 

комплекси та системи. Спецрада – Д 35.052.02 Національного університету «Львівська 

політехніка» (79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12; тел. (032) 258-26-01). Науковий 

керівник – Щур Ігор Зенонович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

електромехатроніки і комп’ютеризованих електромеханічних систем Національного 

університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Толочко Ольга Іванівна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського", Кузнєцов Олексій Олександрович, кандидат технічних 

наук, доцент, професор кафедри електромеханіки та електроніки Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

 

 

Ярошенко Костянтин Костянтинович, молодший науковий співробітник відділу 

радіогеохімії, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища 

Національної академії наук України». Назва дисертації: «Екологічна безпека процесів 

вилучення радіонуклідів з рідких радіоактивних відходів природними та модифікованими 

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

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

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

керівник: Бондаренко Герман Миколайович, доктор геолого-мінералогічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу радіогеохімії Державної установи 

«Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України». 

Офіційні опоненти: Ващенко Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач НДР аероекології Національного авіаційного університету; Радіонов 

Валерій Євгенович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу ядерно-фізичних технологій Державної установи «Інститут геохімії навколишнього 

середовища Національної академії наук України». 

 

 

 

 

 

Лебеденко Євген Олександрович, тимчасово безробітний. Назва дисертації: 

«Селекція вихідного матеріалу для створення гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів 

групи сульфонілсечовин». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. 

Спецрада Д 64.366.01 Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (61060, м. Харків, 

проспект Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, +38-098-949 45-24). Науковий керівник: 

Кириченко Віктор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік 

НААН, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Офіційні опоненти: Черчель Владислав 

Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор 

ДУ Інститут зернових культур НААН; Криворученко Роман Володимирович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України. 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

 

https://intranet.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0002651
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Заяць Павло Степанович, науковий співробітник відділу обробітку ґрунту і боротьби 

з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства НААН». Назва дисертації: «Продуктивність сої і 

пшениці озимої залежно від способів основного обробітку сірого лісового ґрунту та заходів 

контролювання сегетальної рослинності». Шифр та назва спеціальності – 06.01.01 – загальне 

землеробство. Спецрада Д 27.361.01 ННЦ «Інститут землеробства НААН» (08162, смт. 

Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської обл., тел. (044) 526-23-27). Науковий 

керівник: Ткаченко Микола Адамович, доктор сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут землеробства 

НААН». Офіційні опоненти: Малярчук Микола Петрович, доктор сільськогосподарських 

наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу зрошуваного 

землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН; Рожко Валентина Михайлівна, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри землеробства та гербології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України. 

 

 

Кременчук Роман Іванович, молодший науковий співробітник Інституту садівництва 

НААН. Назва дисертації: «Формування агроценозу лаванди вузьколистої за різних способів 

розмноження та технології вирощування в Лісостепу». Шифр та назва спеціальності – 

06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 27.361.01 ННЦ «Інститут землеробства НААН» (08162, 

смт. Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської обл., тел. (044) 526-23-27). Науковий 

керівник: Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії квітково-декоративних і 

лікарських культур Інституту садівництва НААН. Офіційні опоненти: Рахметов Джамал 

Бахлулович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора, 

завідувач відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка 

Національної академії наук України; Хоміна Вероніка Ярославівна – доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри садівництва і виноградарства, 

землеробства та грунтознавства Подільського державного аграрно-технічного університету 

МОН України. 

 

 

Рожнятовський Андрій Олегович, заступник директора з науково-інноваційної 

роботи Інституту картоплярства НААН. Назва дисертації: «Формування продуктивності 

картоплі залежно від елементів технології вирощування в зоні Полісся». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 27.361.01 ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» (08162, смт. Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської обл., тел. (044) 526-23-

27). Науковий керівник: Мороз Іван Харитонович, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник Інституту картоплярства НААН. Офіційні опоненти: Ільчук 

Роман Васильович – доктор сільськогосподарських наук, в.о. професора кафедри 

садівництва і овочівництва ім. професора І. П. Гулька Львівського національного аграрного 

університету МОН України; М’ялковський Руслан Олександрович – доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри садово-паркового господарства, 

геодезії і землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету МОН 

України. 

 

 

Новаковська Вікторія Юріївна, молодший науковий співробітник лабораторії оцінки 

якості, безпеки кормів і сировини Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
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НААН. Назва дисертації: «Вплив мультиензимної композиції целюлозолітичних та 

амілолітичних ферментів на засвоєння вуглеводів в організмі свиней». Шифр та назва 

спеціальності – 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Спецрада Д 27.821.01 

Білоцерківського національного аграрного університету (09117, м. Біла Церква, Соборна 

площа, 8/1; ((096) 623-20-06). Науковий керівник: Чорнолата Людмила Петрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії оцінки 

якості, безпеки кормів і сировини Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

НААН. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Засуха Юрій 

Васильович, професор кафедри технології виробництва продукції птахівництва та 

свинарства Білоцерківського НАУ; доктор сільськогосподарських наук, професор Поліщук 

Анатолій Анатолійович, Полтавська державна аграрна академія, професор кафедри 

годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин, декан факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

 

 

 

Мацера Ольга Олегівна, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, 

Вінницький національний аграрний університет. Назва дисертації: «Вплив елементів 

технології вирощування на продуктивність і якість насіння озимого ріпаку 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 керівник: Мазур Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, 

професор, ректор Вінницького національного аграрного університету, професор кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур. Офіційні опоненти: Бахмат Олег 

Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, 

карантину і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету; 

Дідора Віктор Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 

кафедри рослинництва Поліського національного університету.  

 

 

 

Бойко Василь Петрович, викладач-стажист кафедри агрохімії і грунтознавства, 

Уманський національний університет садівництва. Назва дисертації: «Ефективність доз і 

співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому 

Правобережного Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності - 06.01.04 – агрохімія. 

Спецрада Д 64.354.01 Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; тел. (057)704-16-69). 

Науковий керівник: Господаренко Григорій Миколайович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного 

університету садівництва). Офіційні опоненти: Лопушняк Василь Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу охорони 

грунтів Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського»; Захарченко Еліна Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент, доцент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії Сумського 

національного аграрного університету. 

 

 

Лобченко Світлана Федорівна, науковий співробітник лабораторії фізіології 

відтворення Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Назва дисертації: 

«Розробка способів підвищення якості сперми кнурів з метою удосконалення технології 
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відтворення свиней». Шифр  та назва спеціальності – 06.02.04 – технологія виробництва 

продуктів тваринництва. Спецрада К 44.351.01 Інституту свинарства і агропромислового 

виробництва НААН (36013, м. Полтава, вул. Шведська Могила, 1; 067-538-25-45). Науковий 

керівник: Волощук Василь Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН, директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва 

НААН. Офіційні опоненти: Лихач Анна Василівна, доктор сільськогосподарських наук, 

доцент, професор кафедри біології тварин факультету тваринництва та водних біоресурсів 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Небилиця 

Микола Степанович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу тваринництва 

і виробництва екологічно чистої продукції Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН.  

 

 

 

Сіщук Мар’яна Миколаївна, молодший науковий співробітник лабораторії 

лісовідновлення і селекції Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва 

імені П.С. Пастернака. Назва дисертації: «Лісівничо-екологічні особливості інтродукції 

хвойних видів на північно-східному мегасхилі Українських Карпат». Шифр та назва 

спеціальності: 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». Спецрада Д 35.072.02 

Національного лісотехнічного університету України (79057, м. Львів, вул. Генерала 

Чупринки, 103; тел. (032)258-42-57). Науковий керівник: Парпан Василь Іванович, доктор 

біологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії лісівництва і 

лісознавства Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. 

Пастернака, Заслужений лісівник України. Офіційні опоненти: Шлапак Володимир 

Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісового 

господарства Уманського національного університету садівництва МОН України; Юрків 

Зіновій Миронович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, начальник 

відокремленого підрозділу “Вінницька лісонасіннєва лабораторія” ДО “Український лісовий 

селекційний центр” Державного агенства лісових ресурсів України. 

 

Скороходов Микита Юрійович, науковий співробітник лабораторії інтродукції та 

зберігання генетичних ресурсів рослин, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. 

Назва дисертації: «Особливості довговічності при зберіганні насіння малопоширених форм 

пшениці». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 

64.366.01 Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (61060, м. Харків, проспект 

Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, +38-098-949 45-24). Науковий керівник: 

Богуславський Роман Львович, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання 

генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Офіційні 

опоненти: Тищенко Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної 

аграрної академії МОН України; Сергієнко Оксана Володимирівна доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу селекції і 

насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН. 

 

 

 

 

 

 

Брятко Анатолій Андрійович, оператор диспетчерської служби ТОВ «Кендор Глобал 

Сьорвісіз» (м. Миколаїв). Назва дисертації: «Забезпечення стійкого розвитку національної 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ   
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економіки в контексті світової економіко-фінансової нестабільності». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

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

вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-82-93). Науковий керівник: Якубовський Сергій 

Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства 

і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. Офіційні опоненти: Котикова Олена Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки підприємства Миколаївського національного 

аграрного університету; Сакун Олександра Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету 

«Чернігівська політехніка». 

 

 

 

Власова Катерина Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу обстеження, 

комплексної діагностики та експериментального проектування будівель і споруд Державного 

підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва». Назва дисертації: 

«Формування стратегії подолання бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки». 

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

видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.001.13 Київського національного 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Филюк Галина Михайлівна, доктор 

економічних наук, професор, заслужений економіст України, завідувач кафедри економіки 

підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Марченко Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри 

економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Перевозова Ірина Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

 

 

 

Дун Чживей, науковий стажер Інституту магістратури, аспірантури та докторантури 

Вінницького національного технічного університету. Назва дисертації: «Забезпечення 

розвитку освітньої галузі національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 47.104.03 Національного 

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

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

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту 

Вінницького національного технічного університету. Офіційні опоненти: Хаустова Вікторія 

Євгенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектором промислової політики та 

інноваційного розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН 

України; Іляш Ольга Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та 

міжнародної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет 

фінансів». 

 

 

Калат Ярослава Ярославівна, молодший науковий співробітник Державної установи 

«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Назва дисертації: 

«Єврорегіональне співробітництво у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

прикордонних регіонів України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток 
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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 керівник: Мікула Надія Анатоліївна, 

доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

транскордонного співробітництва та європейської інтеграції. Офіційні опоненти: Копилюк 

Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу Львівського торговельно-економічного 

університету; Корнелюк Ольга Антонівна, кандидат економічних наук, доцент, старший 

викладач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

 

Коваль Ігор Миколайович, директор, головний режисер Харківського академічного 

театру музичної комедії. Назва дисертації: «Організаційно-економічні форми підприємництва 

в креативних видах діяльності (на прикладі сучасного репертуарного театру)». Шифр та 

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

економічної діяльності). 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 керівник: Сєріков Анатолій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського 

національного університету будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України. 

Офіційні опоненти: Булєєв Іван Петрович, доктор економічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки 

промисловості НАН України (м. Київ); Гончар Ольга Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького 

національного університету.  

 

 

Ліщенко Андрій Володимирович, старший викладач кафедри фінансів, банківської та 

страхової справи Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом». Назва дисертації: «Інформаційне 

забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств». Шифр та назва 

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

діяльності). 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 керівник: Гончаренко Михайло 

Федорович, кандидат економічних наук, доцент, ректор Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом». Офіційні 

опоненти: Вініченко Ігор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Квашук Дмитро 

Михайлович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики 

Національного авіаційного університету. 

 

 

Литвин Михайло Миколайович, старший викладач міжнародних економічних 

відносин Вищого навчального закладу «Національна академія управління». Назва дисертації: 

«Державні засади фінансового механізму пенсійного забезпечення в Україні (досвід країн 

ОЕСР)». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія 

управління» (03151, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник: 
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Борзенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору 

міжнародних фінансових досліджень Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». Офіційні опоненти: Лопушняк Галина Степанівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима 

Гетьмана»; Сімахова Анастасія Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародної економіки, Національний авіаційний університет (м. Київ). 

 

Мельник Наталія Вікторівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури, 

Поліський національний університет. Назва дисертації: «Формування та функціонування 

ринку рідких біоенергетичних видів палива в Україні». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 26.350.01 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник: Кваша Сергій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної і виховної 

роботи Національного університету біоресурсів та природокористування України. Офіційні 

опоненти: Боднар Ольга Василівна, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»; Климчук Олександр Васильович, доктор 

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

учений секретар науково-дослідної частини Донецького національного університету імені 

Василя Стуса. 

 

 

Осіпова Алла Анастасіївна, викладач кафедри економіки факультету економіки і 

підприємства, Уманський національний університет садівництва. Назва дисертації: 

«Державне регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.350.01 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник: Мальований 

Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи Уманського національного університету садівництва. Офіційні опоненти: Могильний 

Олексій Миколайович, доктор економічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу соціально-трудових відносин, розвитку та аналітики статистичної 

звітності сільських територій Науково-дослідного інституту продуктивності АПК 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Калашнікова 

Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки 

підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця.  

 

 

 

П’ятка Наталія Степанівна, старший викладач кафедри туризму і географії  

Мукачівського державного університету. Назва дисертації: «Оцінювання ефективності 

екологічного інвестування». Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 – економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Спецрада Д 47.104.03 

Національного університету водного господарства та природокористування (33028, м. Рівне, 

вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник: Ковшун Наталія Едуардівна, 

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

менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування. 
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Офіційні опоненти: Попова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки і маркетингу, Державного вищого навчального закладу «Донецький 

національний технічний університет»; Яворська Надія Петрівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Інституту сталого 

розвитку імені В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Радіонова Яна Вікторівна, науковий співробітник науково-дослідного сектору 

Полтавської державної аграрної академії. Назва дисертації: «Інноваційний розвиток 

агропромислових підприємств в умовах цифровізації економіки». 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 керівник: Зоря Олексій 

Петрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Полтавської державної аграрної академії. Офіційні опоненти: Терещенко 

Світлана Іванівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та 

підприємництва Сумського національного аграрного університету; Пономарьова Марина 

Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і 

організації виробництва Харківського національного аграрного університету ім. 

В.В. Докучаєва. 

 

 

 

Ринкевич Наталя Сергіївна, провідний економіст відділу проблем регуляторної 

політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України 

(м. Київ). Назва дисертації: «Трансформація організаційної культури підприємств в умовах 

модернізації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). 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 керівник: Іванов Сергій Володимирович, член-кореспондент 

НАН України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки 

та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС 

України (м. Дніпро). Офіційні опоненти: Харчишина Олена Володимирівна, доктор 

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

готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Міністерства освіти і науки України; Ліфінцев Денис Сергійович, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

 

 

Стрільчук Всеволод Миколайович, директор бази практик та відпочинку «Водник» 

Національного університету водного господарства та природокористування. Назва 

дисертації: «Упорядкування природокористування в локальних соціально-економічних 

системах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 – економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища. Спецрада Д 47.104.03 Національного університету 

водного господарства та природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 

63-32-09). Науковий керівник: Ковшун Наталія Едуардівна, доктор економічних наук, 

доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного 

університету водного господарства та природокористування. Офіційні опоненти: Лицур Ігор 
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Миколайович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України»; Лесь Анастасія Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Поліського 

національного університету. 

 

 

Тидір Наталія Іванівна, старший державний інспектор ГУ ДПС у Закарпатській 

області. Назва дисертації: «Податкова політика в умовах формування соціальної економіки». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія 

управління» (03151, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник: 

Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший проректор Вищого 

навчального закладу «Національна академія управління». Офіційні опоненти: Корнєєв 

Максим Валерійович, доктор економічних наук, професор, декан факультету інноваційних 

технологій, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), Матвіїшин Євген 

Григорович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, Львівський 

інститут державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

 

 

 

Шпильовий Богдан Вікторович, помічник-консультант народного депутата України 

(патронатна служба). Назва дисертації: «Система фінансової безпеки банків України». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.063.01 Приватного 

вищого навчального закладу «Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка 

Вернадського, 16-в; тел. (044) 423-00-72). Науковий керівник: Пріхно Ірина Миколаївна, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Черкаського державного 

технологічного університету. Офіційні опоненти: Вовк Вікторія Яківна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного 

торговельно-економічного університету; Сукач Олена Миколаївна, кандидат економічних 

наук, декан факультету економіки і менеджменту, Східноєвропейського університету імені 

Рауфа Аблязова (м. Черкаси). 

 

 

Радченко Андрій Анатолійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Становлення малого бізнесу в аграрній сфері економіки регіону». 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 керівник: Коляденко Світлана Василівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики Вінницького національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Качала 

Тамара Миколаївна, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри публічного 

управління та економіки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; 

Білоус Світлана Петрівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

 

 

Лаглер Клаус, директор Компанії «КЛАУС ЛАГЛЕР ГМБХ». Назва дисертації: 

«Інвестиційна привабливість економіки України: регіональний аспект». Шифр та назва 
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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 керівник: Жученко Андрій Михайлович, доктор 

економічних наук, заступник директора Державного підприємства «Каталіз і екологія» 

Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 

Офіційні опоненти: Качала Тамара Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

доцент кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; Пархоменко Наталія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, головний науковий консультант Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України. 

 

 

 

 

Шкабура Ярослав Іванович, заступник директора Центра болгаристики та 

балканських досліджень імені М. Дринова, Харківський національний університет імені В. 

Н. Каразіна. Назва дисертації: «Франція в соціально-політичній та дипломатичній діяльності 

Х. Раковського (1891–1927 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. 

Спецрада Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-00). Науковий керівник: Станчев 

Михайло Георгійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та 

новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні 

опоненти: Тортіка Марія Валеріївна, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії, музеєзнавства та пам'яткознавства Харківської державної академії культури; 

Захарчук Олег Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та 

документознавства Національного авіаційного університету (м. Київ). 

 

 

Радченко Ірина Геннадіївна, лектор (екскурсовод) Музею «Пам’ять єврейського 

народу та Голокост в Україні» (м. Дніпро). Назва дисертації: «Моделі діяльності 

гуманітарних організацій з порятунку євреїв Європи періоду Голокосту (1939–1945)». Шифр 

та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 08.051.14 Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. 

(056)374-98-00). Науковий керівник: Каковкіна Ольга Миколаївна, кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Комар Володимир Леонович, доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника; Давиденко Юрій Миколайович, кандидат 

історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

 

Дурдас Галина Василівна, викладач, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий 

коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного 

університету». Назва дисертації: «Соціально-економічне та суспільно-політичне становище 

жінки на території західних областей Української РСР (середина 1940-х – перша половина 

1950-х рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 58.053.04 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

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

ІСТОРИЧНІ НАУКИ   
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Богдан Богданович, доктор філософських наук, професор, ректор Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: 

Стародубець Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

Попп Руслана Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  

 

 

 Турків Світлана Ярославівна, оператор комп’ютерного набору і верстки тексту 

ТзОВ «Терно-граф». Назва дисертації: «Діяльність сестер Чину Святого Василія Великого у 

Східній Галичині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століть». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 58.053.04 Тернопільського 

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

вул. М. Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Зуляк Іван Степанович, 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, археології та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Пилипів Ігор Васильович, 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України і методики викладання 

історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Павлишин 

Олег Йосифович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії 

України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

 

 

Тищенко Андрій Георгійович, пастор релігійної організації «Релігійна 
громада християн церкви «Нове покоління». Назва дисертації – «Особливості становлення й 

інституалізації харизматичних церков у сучасній Україні (на прикладі Міжнародного 

християнського руху «Нове покоління»)». Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – 

релігієзнавство. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.161.03. Назва ВНЗ, наукової установи, її 

відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН 

України (01001, Київ, Трьохсвятительська, 4, 279-48-12). Науковий керівник: Титаренко 

Віта Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, старший науковий співробітник 

відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства, Інститут філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України. Офіційні опоненти: Панчук Ірина Іванівна, доктор 

філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Рівненського державного 

гуманітарного університету; Спис Ольга Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософії та історії науки і техніки Державного університету інфраструктури 

та технологій.  

 

 

 

 

Аксой Мурат, аспірант Київського національного лінгвістичного університету МОН 

України. Назва дисертації: «Концепт ТУРЕЧЧИНА в сучасній російській мовній картині 

світу: когнітивно-дискурсивний аспект». Шифр та назва спеціальності – 10.02.02 – російська 

мова. Спецрада К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, тел. (057 – 700-35-27). Науковий 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ   
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керівник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови і 

літератури Київського національного лінгвістичного університету Мусієнко Валентина 

Павлівна. Офіційні опоненти: Іванова Людмила Петрівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри слов`янських мов Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова; Корновенко Лариса Віталіївна, кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання 

Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. 

 

Камєнєва Ірина Адамівна, старший викладач кафедри іноземних мов Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України. 

Назва дисертації: «Метафоричні моделі у філософській ліриці Ф. І. Тютчева: 

лінгвокогнітивний аспект». Шифр та назва спеціальності – 10.02.02 – російська мова. 

Спецрада К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, тел. (057 – 700-35-27). Науковий 

керівник – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури та 

слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди Радчук Ольга Вячеславівна. Спеціальність – 10.02.02 – російська мова. 

Офіційні опоненти: Тропіна Ніна Павлівна – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри слов’янської філології, світової літератури та культури імені 

проф. О. Мішукова Херсонського державного університету. Самсоненко Наталія Ігорівна 

– кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.  

 

Прудникова Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності, ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права». Назва 

дисертації: «Тенденції розвитку економічної лексики української мови на тлі соціальної 

динаміки». 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 керівник – Навальна 

Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Вокальчук 

Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 

мови Рівненського державного гуманітарного університету; Тиха Лариса Юріївна, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземної лінгвістики 

Луцького національного технічного університету. 

 

Кисла Наталія Вікторівна, старший лаборант творчої майстерні факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка МОН України. Назва дисертації: «Диференціація адвербіальних семантико-

синтаксичних відношень прийменників у сучасній українській літературній мові». Шифр та 

назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада  К 64.053.05 Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61002, м. Харків, 

вул. Алчевських, 29, тел. (057 – 700-35-27). Науковий керівник – доктор філологічних наук, 

професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка Степаненко Микола Іванович. Офіційні опоненти: Шитик Людмила 

Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького; Пономаренко Валентина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, 
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доцент, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

 

Тіхоненко Світлана Олегівна, вчитель зарубіжної літератури гімназії № 9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області м. Кропивницький. Назва дисертації – 

«Гротеск у творчості Джонатана Свіфта». Шифр та назва спеціальності – 10. 01. 04 – 

література зарубіжних країн. Спеціалізована вчена рада Д 08.051.12 Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, 10, пр. Гагаріна, 72; тел. 374-98-

00). Науковий керівник: Ніколенко Ольга Миколаївна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри світової літератури, професор Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Офіційні опоненти: 

Іщенко Наталя Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, проректор із науково-

педагогічної діяльності та інноваційного розвитку, професор кафедри зарубіжної філології 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Антонова Вікторія 

Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов 

Українського державного університету залізничного транспорту. 

 

 

 

Коломієць Владислав Миколайович, старший викладач кафедри правового 

забезпечення гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського. Назва дисертації: «Забезпечення правопорядку в Збройних силах 

України: адміністративно-правові аспекти». 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 керівник: Банах Сергій Володимирович, кандидат 

юридичних наук, декан юридичного факультету Західноукраїнського національного 

університету. Офіційні опоненти: Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; Мартинюк Олександр Григорович, кандидат юридичних наук, начальник 

відділу забезпечення діяльності в сфері запобігання та протидії корупції Хмельницької 

обласної прокуратури. 

 

Шубіна Наталія Миколаївна, викладач кафедри поліцейського права Національної 

академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 

застосування поліцейського піклування». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 

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

тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Шруб Інна Володимирівна, кандидат юридичних 

наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту заочного та дистанційного 

навчання Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 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; Шкарупа Костянтин 

Вікторович, кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу проблем 

публічного права Науково-дослідного інституту публічного права. 

 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ   
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Мозгова Аліна Анатоліївна, адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська 

компанія «ВІС ЛЕГІС». Назва дисертації: «Адміністративно-правова охорона прав і свобод 

громадян в умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 

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

тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Братков Сергій Іванович, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, 

перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету імені Альфреда Нобеля; 

Шкарупа Костянтин Вікторович, кандидат юридичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу проблем публічного права Науково-дослідного інституту публічного 

права. 

 

Браверман Олеся Олександрівна, старший детектив відділу внутрішніх розслідувань 

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. Назва 

дисертації: «Правове регулювання перевірки на доброчесність працівників Національного 

антикорупційного бюро України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 Національної 

академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-

94-91). Науковий керівник: Пастух Ігор Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного 

адміністрування факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх 

справ; Соболь Євген Юрійович, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка. 

 

Біленко Олександр Анатолійович, начальник управління представництва інтересів 

держави в суді прокуратури Дніпропетровської області. Назва дисертації: «Адміністративно-

правовий механізм застосування законодавства про адміністративну відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з корупцією в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 

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

Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Соколенко Ольга Леонідівна, 

доктор юридичних наук, професор декан юридичного факультету Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Дніпров Олексій 

Сергійович, доктор юридичних наук, керівник Апарату Офісу Президента України; 

Могілевська Людмила Геннадіївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

правоохоронної діяльності та поліцеїстики Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

 

 

Безега Василь Васильович, заступник начальника – начальник СВ 

Великоберезнянського ВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції як суб’єкта 

сектору безпеки і оборони». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії 
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внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 

Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

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; Титко Анна 

Василівна, кандидат юридичних наук, старший інспектор 1-го відділу (кримінального 

аналізу) 1-го управління (аналітичного) Департаменту кримінального аналізу Національної 

поліції України. 

 

Гезь Павло Олегович, голова адвокатського об’єднання «ZakON». Назва дисертації: 

«Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері державної реєстрації в 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-

80). Науковий керівник: 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. Офіційні опоненти: Журавльов Дмитро Володимирович, доктор 

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

освіти Міністерства юстиції України; Чудновський Олександр Вікторович, кандидат 

юридичних наук, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту 

(Дніпровська міська рада). 

 

 

Облакова Олена Сергіївна, голова юридичного відділу ТОВ «Сайберфорум». Назва 

дисертації: «Цивільно-правова відповідальність у сфері міжнародних спортивних відносин». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». Спецрада Д 64.086.02 Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 

Науковий керівник: Жуков Ігор Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Жорнокуй Юрій Михайлович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Ткалич Максим Олегович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільного права Запорізького національного університету.  

 

 

 

Браверман Станіслав Олександрович, старший детектив Національного бюро 

Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України. Назва дисертації «Юридико-психологічні 

засади процесуального інтерв’ю в кримінальному провадженні щодо корупційних злочинців». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.06 – юридична психологія. Спецрада Д 26.007.01 

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

1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Охріменко Іван Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Цільмак Олена Миколаївна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри психології Національного університету «Одеська 
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юридична академія». Ленська Людмила Валентинівна, кандидат юридичних наук, 

начальник відділу кадрового забезпечення Шевченківського УП ГУНП в м. Києві. 

 

 

 

Лисков Сергій Олексійович, фізична особа – підприємець. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правовий статус суб’єктів податкової служби України». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

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

керівник: Бриль Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, заступник Голови 

правління ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД». Офіційні опоненти: Попова Лілія Миколаївна, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансів та кредиту Харківського 

національного університету будівництва та архітектури; Євчук Тетяна Володимирівна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових дисциплін Одеського інституту ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

Сугак Олексій Вікторович, керівник, приватне акціонерне товариство «Сад». Назва 

дисертації: «Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері господарської 

діяльності». 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 

керівник: Куліш Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, директор Навчально-наукового інституту права Сумського державного 

університету. Офіційні опоненти: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Чернадчук Тамара Олександрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного 

права Сумського національного аграрного університету. 

 

Котелевський Руслан Іванович, суддя, секретар судової палати з розгляду 

кримінальних справ Одеського апеляційного суду. Назва дисертації: «Кримінальні 

процесуальні гарантії реалізації прав потерпілих (фізичної та юридичної особи)». Шифр та 

назва спеціальності - 12.00.09 - кримінальний  процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного 

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

Науковий керівник: Дрозд Валентина Георгіївна, доктор юридичних наук, доцент, 

заслужений юрист України, начальник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної 

лабораторії з проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 

Державного науково-дослідного інституту МВС України. Офіційні опоненти: Уваров 

Володимир Геннадійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ; Олійник Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник громадської організації «Академія адміністративно-правових наук». 
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Салаєв Тургут Гаджи  Огли – науковий консультант Інституту законодавства 

Верховної Ради України. Назва дисертації: "Адміністративно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки у митній сфер". Шифр та назва спеціальностей – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада  Д 26.867.01 

Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, 

тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). Науковий керівник - Гулієв Аріф Джаміль 

Огли, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства Національного авіаційного університету. Офіційні 

опоненти:   Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч 

науки і техніки України, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної 

безпеки Університету державної фіскальної служби України; Литвин Олексій Валерійович, 

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

послуг Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради. 

 

 

 

Скубак Едуард Олександрович, старший детектив Національного бюро Третього 

відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України. Назва дисертації «Юридико-психологічна 

характеристика зловживання посадовим становищем держслужбовцями в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 19.00.06 – юридична психологія. Спецрада Д 26.007.01 Національної 

академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 

246-94-91). Науковий керівник: Кудерміна Олена Іванівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Швець Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, 

ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. Пакліна Тетяна 

Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший оперуповноважений в ОВС 

Департаменту оперативно-технічних заходів. 

 

 

 

Сопронюк Олександр Андрійович, заступник керівника Луцької місцевої 

прокуратури Волинської області. Назва дисертації: «Кримінальні процесуальні санкції». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада – Д 35.051.03 Львівського 

національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 

т. (032) 2603402). Науковий керівник: Павлишин Андрій Андрійович, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Попелюшко Василь Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 

Національного університету «Острозька академія»; Крушинський Сергій Антонович, 

кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

 

 

Стасів Наталія Степанівна, помічник судді Львівського окружного адміністративного 

суду. Назва дисертації: “Цивільне судочинство у справах про надання дозволу на примусове 

виконання рішень третейських судів ”. 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. 
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Університетська, 1; т. (032) 2603402). Науковий керівник: Угриновська Оксана Іванівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Чурпіта Ганна 

Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових 

дисциплін Національної академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України; 

Гетманцев Олександр Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

процесуального права Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича. 

 

 

Корецька Вікторія Віталіївна, викладач кафедри судоустрою, прокуратури та 

адвокатури ЗВО «Львівський університет бізнесу та права». Назва дисертації: «Організаційні 

та нормативні положення оптимізації судоустрою». 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 керівник: Слінько Дмитро Сергійович, доктор юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету 

(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Офіційні опоненти: Музичук 

Катерина Сергіївна,  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального 

права та процесу юридичного факультету (Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки); Кравчик Марта Богданівна, викладач кафедри цивільного права та 

процесу (Львівський національний університет імені Івана Франка). 

 

 

Володіна Дар’я Артемівна, народний депутат Верховної Ради України. Назва 

дисертації: «Нормативно-правові засади менеджменту органів державної влади та 

публічного адміністрування». Шифр та назва спеціальності - 12.00.07 - адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського 

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

739-81-81). Науковий керівник:  Могілевський Леонід Володимирович, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України, проректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти:  Юнін Олександр Сергійович, доктор 

юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту заочного навчання та 

підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, начальник відділу 

докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ.  

 

 

 

 

Булага Костянтин Миколайович, викладач, Полтавська дитяча музична школа №1. 

Назва дисертації: «Дидактичні умови організації навчальної діяльності вихованців дитячого 

хореографічного колективу». Шифр та назва спеціальності – 13.00.09 – теорія навчання. 

Спецрада Д 44.053.03 Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка (36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий 

керівник: Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Офіційні опоненти: Лещенко Марія 

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

компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України; Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 



17 листопада 2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

38 
 

професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету  імені Павла Тичини. 

 

 

 

Войтюк Ірина Вікторівна, заступник завідувача відділу зі сприяння 

працевлаштування та профорієнтації організаційно-методичного відділу Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва дисертації «Корекція мислення 

дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами нетрадиційної 

зображувальної діяльності». 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 керівник: доктор 

педагогічних наук, професор, Синьов Віктор Миколайович, професор кафедри 

психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Дмитрієва Ірина Володимирівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет»; Трикоз Сніжана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.  

 

 

Парфенюк Олексій Володимирович, здобувач кафедри теоретичної механіки, 

інженерної графіки та машинознавства, Навчально-науковий механічний інститут, 

Національний університет водного господарства та природокористування. Назва дисертації: 

"Формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування у 

закладах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки". Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К 47.104.08 Національного 

університету водного господарства та природокористування (33000, м. Рівне, вул. Соборна, 

11; тел. (067-925-07-33). Науковий керівник: Козяр Микола Миколайович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри  теоретичної механіки, інженерної графіки 

та машинознавства Національного університету водного господарства та 

природокористування. Офіційні опоненти: Горбатюк Роман Михайлович, доктор 

педагогічний наук, професор, професор кафедри машинознавства та транспорту 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Бойко Владислав Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри архітектури 

та міського будівництва Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка". 

 

 

 

Саєнко Юлія Олександрівна, асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: 

«Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у 

процесі вивчення фахових дисциплін». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та 

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 керівник: Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Офіційні 

опоненти: Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 
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професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова; Пруцакова Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти 

Інституту проблем виховання НАПН України. 

 

 

  

Бондар Вікторія Григорівна, викладач кафедри дошкільної освіти, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Підготовка 

майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 73.053.02 Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 

81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий керівник: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського 

інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Офіційні опоненти: Будник Олена Богданівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Мірошниченко 

Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

 

 

Бондаренко Олександр Вікторович, доцент кафедри загальновійськових дисциплін, 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до 

професійної діяльності у військових ліцеях». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти. Спецрада Д 73.053.02 Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. (0472) 

35-44-63). Науковий керівник: Рижиков Вадим Степанович, доктор педагогічних наук, 

професор, головний науковий співробітник науково-дослідного управління військово-

гуманітарних досліджень Науково-дослідного центру Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Маслій Олег 

Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, заступник начальника академії з 

навчальної роботи – начальник навчального відділу Військової академії (м. Одеса); 

Зельницький Андрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник науково-дослідного відділу проблеми підготовки військових фахівців 

науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки Центру воєнно-

стратегічних досліджень Національного університету оборони ім. І. Черняховського. 

 

 

 

Єфименко Світлана Миколаївна, викладач Шосткинського фахового коледжу імені 

Івана Кожедуба Сумського державного університету. Назва дисертації: «Методика 

формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів техніко-технологічного 

напряму з використанням систем комп’ютерної графіки». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Спецрада Д 18.092.01 Бердянського 

державного педагогічного університету (71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. (06153) 4-

74-68). Науковий керівник: Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Офіційні опоненти: Іваницький 
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Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної та 

прикладної фізики Запорізького національного університету; Школа Олександр 

Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та методики 

навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету. 

 

 

Кравченко Олександр Іванович, науковий співробітник науково-дослідного відділу 

військово-технічних та інформаційних досліджень, науково-дослідного управління 

інформаційно-психологічних, геоінформаційних, військово-технічних досліджень, науково-

дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Назва дисертації «Формування  інформаційно-комунікаційної культури 

майбутніх офіцерів Збройних сил України у процесі професійної підготовки». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.705.03 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, Державна прикордонна служба України (29007, м. Хмельницький, вул. 

Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник: Рижиков Вадим Степанович, 

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного 

управління військово-гуманітарних досліджень, науково-дослідного центру Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

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

кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; Балендр Андрій Васильович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

 

 

 

Жильчук Юрій Вікторович,  тимчасово не працює. 

Назва дисертації: «Рак передміхурової залози: особливості клінічного перебігу 

захворювання з високим ризиком виникнення рецидиву». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.06 – урологія. Спецрада  Д26.615.01 державної установи «Інститут урології  НАМН 

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

Валерій Севастянович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу онкоурології, 

державна установа «Інститут урології  НАМН України». Офіційні опоненти: Саричев 

Леонід Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  урології з судовою 

медициною Вищого державного наукового закладу «Українська медична стоматологічна 

академія» МОЗ України; Головко Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, 

начальник клініки урології Національного військово-медичного клінічного центру 

«Головний військовий клінічний госпіталь» МО України. 

 

 

 

Кібар Ольга Дмитрівна, асистент кафедри педіатрії № 2 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Назва 

дисертації – «Клініко-патогенетичні аспекти позагоспітальної пневмонії залежно від 

йодозабезпечення організму у дітей». Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. 

Спецрада Д 58.601.02 Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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Науковий керівник: Павлишин Галина Андріївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри педіатрії № 2 Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Синоверська Ольга 

Богданівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 

України; Сорокман Таміла Василівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії 

та медичної генетики ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ 

України. 

 

 

 

Мусієнко Анна Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу клінічної 

фізіології та патології опорно-рухового апарату, ДУ «Інститут геронтології імені   Д. Ф. 

Чеботарьова НАМН  України». Назва дисертації «Вікові зміни кісткової тканини та їх 

механізми в чоловіків при фізіологічному старінні». Шифр та назва спеціальності  14.03.03 

– нормальна фізіологія. Спецрада Д 26.551.01 ДУ «Інститут геронтології імені  Д. Ф. 

Чеботарьова НАМН України» (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67; тел. (044 )430 40 68). 

Науковий керівник: Поворознюк Владислав Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник відділу клінічної фізіології та 

патології опорно-рухового апарату                         ДУ «Інститут геронтології імені  Д. Ф. 

Чеботарьова НАМН України». Офіційні опоненти: Березовський Вадим Якимович, доктор 

медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології 

сполучної тканини Інституту фізіології імені                       О. О. Богомольця НАН України ; 

Гжегоцький Мечислав Романович,  доктор медичних наук, професор, член-кореспондент 

НАМН України, перший проректор з науково-педагогічної    роботи Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, професор кафедри 

нормальної фізіології. 

 

 

 

Федосєєва Ольга Вікторівна, проректор з практичної роботи, директор Центру 

симуляційного навчання Черкаської медичної академії, здобувач Державного закладу 

«Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф МОЗ України». Назва дисертації: «Роль ішемії – реперфузії кінцівки в патогенезі 

гострого ураження легень за умови тупої травми органів черевної порожнини ускладненою 

масивною крововтратою». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. 

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 керівник: Крилюк Віталій Омелянович, доктор медичних наук, 

завідувач відділення підготовки інструкторів з надання екстреної медичної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях Державного закладу «Український науково-практичний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України». Офіційні опоненти: 

Заморський Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

фармакології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» МОЗ України; Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького МОЗ України.  
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Гальміз Олексій Олександрович, лікар-отоларинголог-онколог КНП ЛОР 

«Луганський державний клінічний онкологічний диспансер», асистент кафедри 

«офтальмології, отоларингології та онкології» ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» МОЗ України, здобувач кафедри клінічної патофізіології, топографічної 

анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України. Назва дисертації: «Структурно-метаболічні порушення клітинних мембран у 

пацієнтів з раком щитоподібної залози». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – 

патологічна фізіологія. 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 керівник: Багмут Ірина 

Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної патофізіології, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Ткачук Світлана Сергіївна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

МОЗ України; Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри патофізіології Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця МОЗ України.  

 

 

 

Гнатенко Ольга Володимирівна, лікар акушер-гінеколог ургентної служби, Одеська 

міська клінічна лікарня №10. Назва дисертації: «Оптимізація діагностики та лікування 

підлітків і молодих жінок з кістами яєчників та екстрагенітальною патологією». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 64.600.01 

Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; 

(057)707-73-47). Науковий керівник: Тучкіна Ірина Олексіївна, доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Харківського 

національного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Потапова Лілія 

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

№1 Харківського національного медичного університету МОЗ України, Гнатко Олена 

Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології 

№2 Національного медичного університета ім. О.О.Богомольца МОЗ України. 

 

 

 

Дзюбановський Олег Ігорович, асистент кафедри хірургії №1 з урологією та  

малоінвазивною хірургією  імені  Л.Я. Ковальчука Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації – 

«Обгрунтування темпу декомпресії жовчних шляхів при обтураційній жовтяниці зумовленій 

холецистохоледохолітіазом (клініко-еспериментальне дослідження)». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада К 20.601.04 Івано-Франківського національного 

медичного університету (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342)53-32-95). 

Науковий керівник: Ничитайло Михайло Юхимович, доктор медичних наук, професор, 

член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений лікар 

України, Лауреат Державної премії України, головний науковий співробітник відділу 

лапароскопічної хірургії та холелітіазу Національного інституту хірургії та трансплантології 

імені О.О. Шалімова НАМН України. Офіційні опоненти: Каніковський Олег Євгенійович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії медичного факультету №2 

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова; Коломійцев 
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Василь Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1 Львівського 

національного медичного університету імені Д.Галицького. 

 

 

Дутка Іван Іванович, лікар ендоскопіст приймального діагностичного відділення з 

ліжками для інтенсивної терапії ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги». 

Назва дисертації: “Диференційоване ендоскопічне лікування хворих на кровоточиві виразки 

шлунка та дванадцятипалої кишки”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. 

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

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

Федір Васильович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет». Офіційні опоненти – Матвійчук Богдан Олегович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; 

Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського.  

 

 

Зарічна Ольга Йосипівна, асистент кафедри фізіології з основами біоетики і 

біобезпеки Тернопільського національного медичного університету                             імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації: «Особливості окиснювальних процесів 

та захисних систем організму у тварин  з токсичним ураженням печінки галактозаміном на 

тлі гіпотиреозу». Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада К 58.601.04. 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник: 

Кліщ Іван Миколайович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри функціональної і 

лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Ерстенюк Ганна Михайлівна, 

доктор біологічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри біологічної та 

медичної хімії                             імені Г.О. Бабенка ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». Геруш Ігор Васильович кандидат медичних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та 

клінічної біохімії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

 

 

Колеснік Оксана Володимирівна, аспірант кафедри патологічної фізіології Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

МОЗ України. Назва дисертації: «Патофізіологія сулемової нефропатії за змін стану окисно-

відновного потенціалу». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. 

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 керівник: Роговий Юрій Євгенович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Кушнір Ірина Георгіївна, доктор 
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медичних наук, професор, професор кафедри практичної психології Чернівецького 

національного університету імені Ю. Федьковича МОН України. 

 

 

 

Мовчан Олексій Володимирович, молодший науковий співробітник відділу 

онкологічної хірургії Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. 

Григор’єва» НАМН України, здобувач кафедри клінічної патофізіології, топографічної 

анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України. Назва дисертації: «Закономірності мікросателлітної нестабільності у розвитку 

запалення у пацієнтів з аденокарциномою шлунка». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – 

патологічна фізіологія. 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 керівник: Багмут Ірина 

Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної патофізіології, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Ткачук Світлана Сергіївна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

МОЗ України; Рикало Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету імені 

М.І. Пирогова МОЗ України.  

 

 

 

 

 

Черкун Олексій Юрійович, лікар-хірург, Львівська обласна клінічна лікарня, асистент 

кафедри хірургії №2 Української медичної стоматологічної академії. Назва дисертації: 

«Диференційована хірургічна тактика при парапанкреатичних інфекційно-септичних 

ускладненнях деструктивного панкреатиту». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – 

хірургія. Спецрада Д 64.600.01 Харківського національного медичного університету (61022, 

м. Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-47). Науковий керівник: Шейко Володимир 

Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2 Української 

медичної стоматологічної академії, м. Полтава. Офіційні опоненти: Тарабан Ігор 

Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії №1 

Харківського національного медичного університету, Сусак Ярослав Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної 

хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ. 

 

 

Шимко Володимир В'ячеславович, лікар-хірург, Сумська обласна клінічна лікарня. 

Назва дисертації: «Особливості лікування гострого апендициту та профілактика його 

ускладнень шляхом застосування лімфотропної терапії». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 64.600.01 Харківського національного медичного 

університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-47). Науковий керівник: 

Дужий Ігор Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії, 

травматології, ортопедії та фтизіатрії Медичного інституту Сумського державного 

університету. Офіційні опоненти: Красносельський Микола Віллєнович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини медичного 
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факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, директор ДУ 

«Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України», Лихман Віктор 

Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням хірургічних 

інфекцій ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролов Дмитро Артурович, тимчасово не працює. Назва дисертації – «3-Арил-2-

хлорпропаналі у синтезі біологічно активних гетероциклічних сполук». Шифр та назва 

спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Спецрада Д 35.600.02 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79010, м. 

Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник: Матійчук Василь 

Степанович, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри органічної хімії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Лубенець Віра 

Ільківна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри технології біологічно активних 

сполук, фармації, біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»; 

Перехода Ліна Олексіївна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри 

медичної хімії Національного фармацевтичного університету. 

 

 

 

 

Обиночна Зоряна Василівна, викладач кафедри архітектури та містобудування Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. Назва дисертації: 

«Архітектурно-планувальна організація реабілітаційних центрів іпотерапії». Шифр та назва 

спеціальності – 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. Спецрада Д 26.056.02 Київський 

національний університет будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. 

Повітрофлотський, 31; тел. (044)241-55-80). Науковий керівник: Ковальська Гелена 

Леонідівна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри теорії архітектури Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Жовква Ольга 

Іванівна доктор архітектури, доцент, головний спеціаліст Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради КМДА, м. Київ; Бармашина 

Людмила Миколаївна, кандидат архітектури, старший науковий співробітник, доцент 

кафедри архітектури Національного авіаційного університету, м. Київ. 

 

 

 

Костюченко Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри архітектури, 

Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Принципи архітектурно-

планувальної організації арт-центрів». Шифр та назва спеціальності – 18.00.02 – 

Архітектура будівель та споруд. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний 

університет будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. 

(044)241-55-80). Науковий керівник: Болотов Григорій Іванович, кандидат архітектури, 

с.н.с., доцент кафедри містобудування Національного авіаційного університету. Офіційні 

опоненти: Куцевич Вадим Володимирович, доктор архітектури, професор, завідувач 

кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд Київського 

АРХІТЕКТУРА 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ  НАУКИ 
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національного університету будівництва та архітектури; Тишкевич Ольга Петрівна, 

кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектури будівель та містобудування 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

 

 

 

 

 

Туз Олександр Сергійович, старший викладач кафедри спеціальних дисциплін 

факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації:  «Психологічна готовність 

керівників оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України до 

управління в умовах змін». Шифр та назва спеціальності – 19.00.09 – психологія діяльності в 

особливих умовах. Шифр спеціалізованої ради –               К 26.709.05. Назва ВНЗ, наукової 

установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського МО України (03049, м. Київ, Повітрофлотський 

проспект, 28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник: Махлай Олександр Миколайович, 

кандидат психологічних наук, доцент, начальник кафедри спеціальних дисциплін факультету 

правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Сафін Олександр Джамільович, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; Хуртенко Оксана Вікторівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, дoцeнт кaфeдри тeoрії і методики фiзичнoгo виxoвaння 

Вiнницького дeржaвного пeдaгoгiчного унiвeрcитeту iмeнi Миxaйлa Кoцюбинcькoгo. 

 

Чиркова Тетяна Ігорівна, директор з персоналу, TOB «Золота Акція Плюс». 

Назва дисертації: «Психологічні особливості консультування міжетнічних подружніх 

пар». Шифр та назва спеціальності: 19.00.05 соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи. Спецрада Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий керівник: 

Максименко Сергій Дмитрович, академік НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, директор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Офіційні опоненти: Дідух Микола Леонтійович, доктор психологічних наук, 

професор кафедри психології та соціальних наук, Миколаївський національний 

університет імені В.О. Сухомлинського МОН України; Крайлюк Анна Ігорівна, 

кандидат психологічних наук,  фізична особа-підприємець (м. Київ). 

 

Новікова Жанна Михайлівна, асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації «Психологічні 

особливості емоційно-вольової регуляції осіб похилого віку». Шифр та назва спеціальності – 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 26.053.10 Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, 

тел.: 234-11-08). Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, Чернобровкін 

Володимир Миколайович, завідувач кафедри психології та педагогіки Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Офіційні опоненти: Коваленко Олена 

Григорівна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України; Сергєєва Інесса Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Степаненко Інна Миколаївна, викладач кафедри психології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва дисертації «Психологічна 

корекція сором՚язливості у майбутніх психологів». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 26.053.10 Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор, Ширяєва Людмила 

Миколаївна, професор кафедри психології. Офіційні опоненти: Чепелєва Наталія 

Василівна, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник 

директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Хомич 

Галина Олексіївна, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

Гончарук Олена Володимирівна, практичний психолог,Комунальне некомерційне 

підприємство «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ». Назва дисертації: «Психологічні чинники 

реадаптації жінок із психічними розладами». Шифр та назва спеціальності – 19.00.04 – 

медична психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий керівник: Музика 

Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології оюдарованості, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні 

опоненти: Литвинчук Леся Михайлівна, доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри авіаційної психології, Національний авіаційний університет 

МОН України; Аврамчук Олександр Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри клінічної психології, ЗВО «Український католицький університет». 

 

Вінков Веніамін Юрійович, молодший науковий співробітник лабораторії психології 

мас та спільнот, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Назва 

дисертації: «Соціально-психологічні особливості вироблення молоддю уявлень про 

життєвий успіх». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи. Спецрада Д 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України (04070 м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий керівник: 

Васютинський Вадим Олександрович, доктор психологічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України. Офіційні опоненти: Данильченко Тетяна 

Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Академії 

Державної пенітенціарної служби; Дроздова Марина Анатоліївна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри екологічної психології та соціології Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 

Штих Ірина Ігорівна, старший викладач кафедри психології, Мукачівський 

державний університет МОН України. Назва дисертації: «Спрямованість особистості як 

чинник розвитку психічних станів учнів загальноосвітніх шкіл». Шифр та назва 

спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту 

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

Науковий керівник: Максименко Сергій Дмитрович, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, директор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 
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України. Офіційні опоненти: Шевченко Наталія Федорівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, Запорізький 

національний університет МОН України; Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та вікової психології, Криворізький 

державний педагогічний університет МОН України. 

 

 

 

 

Кокарча Юлія Анатоліївна, асистент кафедри права Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 

Назва дисертації «Соціальні мережі як чинник політичного впливу в умовах розвитку 

демократичної політичної культури». Шифр та назва спеціальності – 23.00.03 – політична 

культура та ідеологія. Спецрада Д 26.053.12 Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: 

Остапенко Марина Анатоліївна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри 

політичних наук Національного педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова. 

Офіційні опоненти: Денисюк Світлана Георгіївна, доктор політичних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи і соціальних комунікацій Вінницького 

національного технічного університету; Калініченко Богдан Михайлович, кандидат 

політичних наук, доцент кафедри державної служби, публічного адміністрування та 

політології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

 

Балушка Людмила Миронівна, викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки, 

Львівський державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: «Удосконалення 

фізичної підготовки засобами спортивної боротьби учнів ліцеїв з посиленою військово-

фізичною підготовкою». Шифр та назва спеціальності – 24.00.02 – фізична культура, фізичне 

виховання різних груп населення. 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 керівник: Хіменес Христина Робертівна, кандидат наук 

з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Офіційні 

опоненти: Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 

Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, м. Львів; 

Шандригось Віктор Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

Гузак Олександра Юріївна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Фізична реабілітація юних 

спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату». Шифр та назва 

спеціальності – 24.00.03 – фізична реабілітація. Спецрада Д 26.829.02 Національного 

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

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
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тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: Миронюк Іван Святославович, доктор медичних 

наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». Офіційні опоненти: Дорошенко Едуард Юрійович, доктор наук 

з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри фізичної реабілітації, 

спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного 

університету; Випасняк Iгор Петрович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

 

 

Дуб Мар’яна Михайлівна, старший викладач кафедри наук про здоров’я, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Фізична реабілітація 

студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому». Шифр та назва 

спеціальності – 24.00.03 – фізична реабілітація. Спецрада Д 26.829.02 Національного 

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

тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: Миронюк Іван Святославович, доктор медичних 

наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». Офіційні опоненти: Дорошенко Едуард Юрійович, доктор наук 

з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри фізичної реабілітації, 

спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного 

університету; Жарова Ірина Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. 

 

 

Іванська Олена Василівна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації 

Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Підвищення фізичного стану 

студенток 18-19 років на основі комплексного використання засобів аквааеробіки та 

оздоровчого плавання». Шифр та назва спеціальності – 24.00.02 – фізична культура, фізичне 

виховання різних груп населення. Спецрада К 08.881.01 Придніпровської державної академії 

фізичної культури і спорту (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 731-

96-89). Науковий керівник: Маліков Микола Васильович, доктор біологічних наук, 

професор, декан факультету фізичного виховання Запорізького національного університету. 

Офіційні опоненти: Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного 

університету фізичного виховання і спорту України; Яримбаш Ксенія Сергіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. 

 

 

Пазичук Ольга Олександрівна, викладач кафедри біохімії та гігієни, Львівський 

державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Назва дисертації: 

«Індивідуалізація харчового раціону у передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців з 

лука». 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 керівник: Музика 

Федір Васильович, кандидат біологічних наук, професор, перший проректор, професор 

кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури імені 

Івана Боберського. Офіційні опоненти: Виноградов Валерій Євгенович, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, провідний науковий співробітник кафедри спорту 

та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка; Сергата Наталія Сергіївна, 
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кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації 

Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради. 

 

 

  

 

Псюк Михайло Олександрович, старший викладач кафедри інженерії програмного 

забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка». Назва дисертації: 

«Державне регулювання аерокосмічної галузі в умовах міжнародної кооперації». Шифр та 

назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 14.052.03 

Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 

103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Сергієнко Лариса Василівна, кандидат наук 

з державного управління, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка». Офіційні опоненти: 

Гбур Зоряна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор 

кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика; Шестаковська Тетяна Леонідівна, доктор наук з державного 

управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій 

Національного університету «Чернігівська політехніка». 

 

 

Павлій Назарій Іванович, перший заступник голови, Хутська районна державна 

адміністрація Закарпатської області. Назва дисертації: “Механізми удосконалення державної 

екологічної політики”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного 

управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України 

(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Коврегін 

Володимир Володимирович, доктор наук з державного управління, доцент, перший 

проректор Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: 

Биркович Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і 

мистецтв; Карташов Євген Григорович, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту Державного закладу 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України. 

 

 

Соколова Вадима Андрійовича, військовослужбовець Служби безпеки України. 

Назва дисертації: «Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки: зарубіжний та вітчизняний досвід». Шифр та назва спеціальності – 

25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 64.858.01 Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). 

Науковий керівник: Шевченко Микола Миколайович, кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений 

працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Херсонського національного технічного університету; Пелих Анатолій 

Олександрович, кандидат наук з державного управління, начальник відділу організації 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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спортивної діяльності та міжнародних зв’язків Управління фізичної культури і спорту 

Міністерства оборони України. 

 

 

Гривко Сергій Дмитрович, Верховна Рада України, народний депутат України, 

Голова підкомітету з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та 

регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань Комітету Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Назва дисертації: 

«Механізми державного управління інноваційним розвитком економіки України на засадах 

кластеризації». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада: К 79.051.05 Національного університету «Чернігівська політехніка» (14035, 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий керівник: Шестаковська 

Тетяна Леонідівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного 

управління та менеджменту організацій Національного університету «Чернігівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Васильєва Олександра Іллівна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної 

служби Національної академії державного управління при Президентові України; Сергієнко 

Лариса Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної 

безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

 

 

Лілікович Павло Вікторович, завідувач сектору взаємодії із суб’єктами обов’язкового 

технічного контролю регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в 

Чернігівській області (філія ГСЦ МВС). Назва дисертації: «Механізми управління якістю 

надання адміністративних послуг сервісними центрами МВС України». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада:К79.051.05Національного університету «Чернігівська політехніка» (14035, 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий керівник: Ткаленко Наталія 

Валеріївна, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України,директор Навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та 

торгівлі Національного університету «Чернігівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Іванова Тамара Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного 

університету. Ющенко Людмила Іванівна, кандидат наук з державного управління, 

заступник директора Комунальної установи «Дитяче харчування» Києво-Святошинської 

районної ради Київської області. 

 

Халімон Павло Віталійович, Верховна Рада України, народний депутат України, 

заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. 

Назва дисертації: «Механізми державного регулювання земельних відносин в умовах 

децентралізації». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 

управління. Спецрада: К 79.051.05 Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий керівник: Руденко 

Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

публічного управління та менеджменту організацій Національного університету 

«Чернігівська політехніка». Офіційні опоненти: Іваницька Ольга Михайлівна, доктор наук 

з державного управління, професор, в.о завідувача кафедри теорії та практики управління 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
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Ігоря Сікорського»; Сергієнко Лариса Василівна, кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного 

університету «Житомирська політехніка». 

 

 

Назаровець Марина Анатоліївна, головний бібліотекар відділу інформаційних 

технологій та комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки ім. Михайла Максимовича 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Цифрові 

інструменти підтримки наукової комунікації у бібліотеках закладів вищої освіти». Шифр та 

назва спеціальності — 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. 

Спецрада Д 64.807.02 Харківської державної академії культури (61057, м. Харків, Бурсацький 

узвіз, 4; тел. (057)731-13-85). Науковий керівник: Сербін Олег Олегович, доктор наук із 

соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Наукової бібліотеки ім. 

Михайла Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та 

інформології Київського університету ім. Бориса Грінченка; Колеснікова Тетяна 

Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, 

директор науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

 

 

Толочко Наталія Валеріївна, викладач кафедри журналістики, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». Назва дисертації: «Становлення і розвиток телебачення на 

Закарпатті в історичному, політичному, культурному контекстах». Шифр та назва 

спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Спецрада К 08.051.19 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. 

Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-00). Науковий керівник: Бідзіля Юрій Михайлович, доктор 

наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: Богуславський Олег 

Вікторович, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, директор Інституту 

журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету; Галаджун Зоряна 

Володимирівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри 

журналістики та засобів масової комунікації Навчально-наукового Інституту права та 

психології Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Осаула Вадим Олександрович, асистент кафедри зв’язків з громадськістю і 

журналістики, Київський національний університет культури і мистецтв. Назва дисертації: 

«Патріотичний аспект соціальної реклами в Україні (на прикладі відеореклами 2014-2019 

рр.)». Шифр та назва спеціальності – 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 

технології. Спецрада К 26.807.04 Київського національного університету культури і 

мистецтв (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керівник: Кот 

Галина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

тележурналістики та майстерності актора Київського національного університету культури і 

мистецтв. Офіційні опоненти: Огар Емілія Ігорівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри ПР та журналістики Української академії друкарства, м. Львів; 

Бессараб Анастасія Олександрівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

професор кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Комунального закладу 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

https://www.google.com/search?q=харківська+державна+академія+культури&oq=ха&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0l2.3537j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради. 

 

Чубрей Анастасія Вікторівна, редактор редакційно-видавничого відділу, Українська 

академія друкарства. Назва дисертації: «Український театр у медіапросторі міжвоєнної 

Галичини: проблеми видавничого супроводу». Шифр та назва спеціальності – 27.00.05 – 

теорія та історія видавничої справи та редагування. Спецрада К 26.807.04 Київського 

національного університету культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; 

тел. 529-98-33). Науковий керівник: Зелінська Надія Віталіївна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства. Офіційні 

опоненти: Пономаренко Людмила Григорівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Гурбанська Антоніна Іванівна, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційно-

аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв. 

 

 

Путькалець Людмила Анатоліївна, редактор управління виробництва регіонального 

контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція». 

Назва дисертації: «Аналітично-публіцистичні програми регіонального телебачення 

України». Шифр та назва спеціальності – 27.00.04 – теорія та історія журналістики. 

Спецрада К 17.127.05 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 70б; тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Крупський Іван 

Васильович, доктор історичних наук, професор, декан факультету журналістики 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Пенчук 

Інна Леонідівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 

журналістики та української філології Інституту журналістики та масової комунікації 

Класичного приватного університету; Кияшко Юлія Павлівна, кандидат наук із 

соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури 

Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

Устимчук Ольга Василівна, начальник відділу кадрової роботи департаменту 

охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Назва дисертації: 

«Комунікація в сучасних моделях державного управління охороною здоров’я: організаційно-

правові аспекти». Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління. Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (49000, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, тел.(056)744-58-00). Науковий керівник: Бородін 

Є.І., доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Дніпропетровського 

регіонального інститута державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Дрешпак Валерій Михайлович, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління 

та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро; Скрипник 

Олександр Анатолійович, кандидат наук з державного управління, заступник директора 

департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
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Риженко Людмила Михайлівна, викладач кафедри реклами і зв’язків з 

громадськістю, факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету. 

Назва дисертації: «Соціально-комунікаційні та жанрові особливості консервативного 

контенту суспільно-політичних мас-медіа». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – теорія 

та історія соціальних комунікацій. Спецрада К 17.127.05 Класичного приватного 

університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б; тел. (061) 228-07-79). Науковий 

керівник: Василенко Микита Кімович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Огар Емілія Ігорівна, доктор наук із 

соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри ПР та журналістики Української 

академії друкарства; Галаджун Зоряна Володимирівна, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного 

університету «Львівська політехніка». 

 

 

Скібан Олена Іванівна, старший викладач кафедри ПР та журналістики, Українська 

академія друкарства. Назва дисертації: «Книжкова преса в Україні 1990–2000-х рр.: 

тематико-типологічні та промоційні аспекти». Шифр та назва спеціальності – 27.00.04 – 

теорія та історія журналістики. Спецрада К 17.127.05 Класичного приватного університету 

(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б; тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: 

Огар Емілія Ігорівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 

ПР та журналістики Української академії друкарства. Офіційні опоненти: Сніцарчук Лідія 

Віталіївна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, директор Науково-дослідного 

інституту пресознавства, заступник генерального директора з наукової роботи Львівської 

національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника; Хітрова Тетяна 

Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики 

журналістики Національного університету «Запорізька політехніка». 
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