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Бабак Олександр Вікторович, молодший науковий співробітник відділу структури ядра 

Інституту ядерних досліджень НАН України. Назва дисертації: «Оптична модель для опису 

взаємодії частинок і слабкозв’язаних ядер з ядрами в області низьких і середніх енергій». 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих 

енергій. Спецрада Д 26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України (03680, м. Київ, 

проспект Науки, 47; тел. (044) 525-23-49). Науковий керівник: Михайлюк Вадим Петрович, 

доктор фізико-математичних наук,  завідувач лабораторії теорії ядерних взаємодій та процесів 

відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України. Офіційні опоненти: Єжов 

Станіслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Харченко 

Владислав Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий 

співробітник Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України. 

 

 

 

Ліманська Діана Євгеніївна, бібліотекар другої категорії ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Назва дисертації: «Дослідження поведінки розв’язків деяких напів’явних систем звичайних 

диференціальних рівнянь навколо нерухомої особливої точки». Шифр та назва спеціальності 

– 01.01.02 – диференціальні рівняння. Спецрада К41.051.05 Одеського національного 

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

Науковий керівник: Самкова Галина Євгенівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: Чичурін Олександр В’ячеславовоич, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач  кафедри диференціальних рівнянь та 

математичної фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

Петришин Роман Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

 

 

 

Дудар Вячеслав Вячеславович, приватний підприємець. Назва дисертації: 

«Оптимізаційні алгоритми навчання та інваріантність до геометричних перетворень 

нейронних мереж». Шифр та назва спеціальності – 01.05.01 – теоретичні основи інформатики 

та кібернетики. 

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: 

Семенов Володимир Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Гупал Анатолій Михайлович, доктор фізико-математичних 

наук, професор,  завідувач відділу методів індуктивного моделювання та керування Інституту 

кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; Крюкова Галина Віталіївна, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики факультету інформатики 
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Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

 

 

Драпей Сергій Станіславович, провідний інженер Навчального центра ім. Дж. 

Кузьмича Інституту ядерних досліджень НАН України. Назва дисертації: «Дослідження 

проникнення й струшування електронів у процесі внутрішньої конверсії гамма-променів». 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих 

енергій. Спецрада Д 26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України (03680, м. Київ, 

проспект Науки, 47; тел. (044) 525-23-49). Науковий керівник: Желтоножський Віктор 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник  

відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України. Офіційні опоненти: 

Аушев Володимир Єгорович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри ядерної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Лещенко Борис Юхимович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри атомних 

електростанцій і інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету Національного 

технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". 

 

 

 

 

Костенко Людмила Степанівна, провідний інженер кафедри аналітичної хімії, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Кремнеземвмісні оксидні матеріали, функціоналізовані алкіламінофосфоновими групами: 

синтез, будова закріпленого шару та властивості». Шифр та назва спеціальності – 02.00.01 – 

неорганічна хімія. Спецрада Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий керівник: Алексєєв Сергій Олександрович, кандидат хімічних наук, доцент, 

доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Тьортих Валентин Анатолійович, доктор хімічних наук, 

професор, завідувач відділу хемосорбції та гібридних матеріалів Інституту хімії поверхні ім. 

О.O. Чуйка НАН України; Швець Олексій Васильович, кандидат хімічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. 

 

 

 

 

 

 Гоголев Костянтин Ігорович, молодший науковий співробітник відділу геології та 

хроностратиграфії докембрію, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. 

Семененка НАН України. Назва дисертації: «Геохімічні особливості та вік метаосадових порід 

зеленокам'яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита». Шифр та 

назва спеціальності – 04.00.02 – «геохімія». Спецрада Д 26.203.01 Інституту геохімії, 

мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України (пр-т акад. Палладіна, 34, 

Київ-142, 03142, тел. (044) 424-12-70). Науковий керівник: Артеменко Геннадій 

Володимирович, доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу геології та 

хроностратиграфії докембрію Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. 

Семененка НАН України. Офіційні опоненти: Вайло Олександр Володимирович, кандидат 

геолого-мінера-логічних наук, старший науковий співробітник відділу спеціальної металогенії 

Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії 

наук України"; Шнюков Сергій Євгенович, доктор геологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Навчально-наукового інституту «Інститут 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. 

 

Ільєнко Володимир Анатолійович, провідний інженер, Інститут геофізики ім. С. І. 

Субботіна Національної академії наук України. Назва дисертації: «Електропровідність зон 

розломів земної кори Кочерівської ділянки західної частини Українського щита». Шифр та 

назва спеціальності – 04.00.22 – геофізика. Спецрада  Д 26.200.01 Інституту геофізики ім. С. І. 

Субботіна Національної академії наук України (03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 

32; т. (044) 423-94-90). Науковий керівник: Кушнір Антон Миколайович, кандидат 

геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна 

НАН України. Офіційні опоненти: Шеремет Євген Михайлович, доктор геолого-

мінералогічних наук, професор, завідувач Відділу геологічних, геохімічних та дистанційних 

методів досліджень Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН 

України; Меньшов Олександр Ігоревич, доктор геологічних наук, старший науковий 

співробітник ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

 

 

 

Заід Алі Азіз, аспірант Науково-дослідного інституту біології, Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Вплив передпосівної 

обробки насіння на мікробіоту ризосфери та екскреторну активність проростків». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.002.28 Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Божков Анатолій 

Іванович, доктор біологічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту 

біології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: 

Кричковська Лідія Василівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 

органічного синтезу та нанотехнологій Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Поєдинок Наталія Леонідівна, доктор біологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної 

біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».  

 

 

 

 

Прилуцький Максим Петрович, завідувач лабораторії біосенсорики, кафедри 

молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Назва дисертації: «Розробка біосенсорних платформ та 

базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози  людини в умовах 

in vitro». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія (біологічні науки). Спецрада 

Д 26.002.28 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). 

Науковий керівник: Стародуб Микола Федорович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Колибо Денис 

Володимирович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук 

України; Скроцька Оксана Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри 

біотехнології і мікробіології, Національного університету харчових технологій. 
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Тимошенко Уляна Василівна, науковий співробітник групи імуногематології ДУ 

«Інститут гематології та трансфузіології НАМН України». Назва дисертації: «Діагностична 

значимість молекулярно-біологічних факторів імунного гемолізу при В-клітинних 

неходжкінських лімфомах». Шифр та назва спеціальності – 14.01.31 – гематологія та 

трансфузіологія. Спецрада  Д 26.612.01  Державної установи «Інститут гематології та 

трансфузіології НАМН України» (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12; тел. (044) 467-06-

14). Науковий керівник: Гаркава Катерина Григорівна, доктор біологічних наук, професор 

кафедри біотехнології Національного авіаційного університету МОН України.  Офіційні 

опоненти: Гордієнко Алла Іванівна, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії 

діагностики онкогематологічних захворювань ДУ «Інститут гематології та трансфузіології 

НАМН України»;  Мінченко Жанна Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії імуногенетики відділу гематології та трансплантології ДУ 

«Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

 

 

 

Слівінська Оксана Миколаївна, асистент кафедри лабораторної медицини, Вищий 

навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені 

Андрея Крупинського». Назва дисертації:  “Вуглеводний обмін і антиоксидантна система в 

щурів з експериментальним цукровим діабетом та їх корекція цитратами хрому і цинку”. 

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада К 35.368.01 Інституту біології 

тварин НААН (79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38, тел: +38(032) 270 23 89). Науковий керівник: 

Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка 

лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН. Офіційні 

опоненти: Кліщ Іван Миколайович, доктор біологічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

Ушакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри 

біофізики і біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 

 

 

 

 

Ащеулова Олеся Валентинівна, інженер з охорони праці товариства з обмеженою 

відповідальністю «МЕНДОЛ» (м. Кам’янське). Назва дисертації: «Підвищення рівня 

екологічної безпеки при рекультивації земель з використанням чорноземів довготривалого 

зберігання». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада К 

09.091.02 Дніпровського державного технічного університету (51918, м. Кам’янське, 

вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-65-16). Науковий керівник: Зберовський Олександр 

Владиславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету Міністерства 

освіти і науки України. Офіційні опоненти: Скрипник Олег Олександрович, доктор 

технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем 

природокористування та екології Національної академії наук України; Харитонов Микола 

Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри загального 

землеробства та грунтознавства Дніпровського державного агроекономічного університету 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ   

відділу молекулярної генетики, Інституту молекулярної біології і генетики 

НАН України. Назва дисертації: «Роль USP1, GLG1, ZNF217 у розвитку та 

прогресуванні Bcr-Abl-позитивної хронічної мієлоїдної лейкемії». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада 

 Д 26.237.01 Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (03680, 

м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-11-69). Науковий керівник: 

Телегєєв Геннадій Дмитрович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу  

молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН 

України). 

Офіційні опоненти: Мінченко Олександр Григорович, доктор біол. наук, 

професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу молекулярної біології 

(Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України); Завелевич Михайло 

Петрович, кандидат біологічних наук, с.н.с. відділу онкогематології  (Інститут 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького) 
 відділу молекулярної генетики, Інституту молекулярної біології і генетики 

НАН України. Назва дисертації: «Роль USP1, GLG1, ZNF217 у розвитку та 

прогресуванні Bcr-Abl-позитивної хронічної мієлоїдної лейкемії». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада 

 Д 26.237.01 Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (03680, 

м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-11-69). Науковий керівник: 

Телегєєв Геннадій Дмитрович, доктор біол. наук, с.н.с., завідувач відділу  

молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН 

України). 

Офіційні опоненти: Мінченко Олександр Григорович, доктор біол. наук, 

професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу молекулярної біології 

(Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України); Завелевич Михайло 

Петрович, кандидат біологічних наук, с.н.с. відділу онкогематології  (Інститут 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького) 
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Ду Юньшен, директор  компанії «Shanxi Yida Special Steel Group Co, Ltd» г. Тайюнань. 

Назва дисертації: «Розробка та дослідження технології виробництва рафінованих сплавів 

марганцю в конвертері з донною продувкою» .Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 – 

металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Спецрада  Д 08.084.03 

Національної металургійної академії України (49600, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4; тел. 

(056)745-31-56). Науковий керівник: Величко Олександр Григорович, доктор технічних наук, 

професор, ректор Національної металургійної академії України. Офіційні опоненти: 

Чернятевич Анатолій Григорович, доктор технічних наук, професор,  завідуючий відділом 

фізико-технічних проблем металургії сталі Інституту чорної металургії ім. Некрасова З.І НАН 

України; Філіппов Ігор Юрійович кандидат технічних наук,   начальник виробничо-

технічного відділу АТ «Нікопольський  завод феросплавів»  

 

 

Волошин Віталій Андрійович, молодший науковий співробітник відділу діагностики 

корозійно-водневої деградації матеріалів, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка 

НАН України. Назва дисертації: «Закономірності корозійно-механічного руйнування сталей 

трубопровідних систем за статичного, циклічного та кавітаційного навантажень». Шифр та 

назва спеціальності – 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Спецрада – 

Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, 

вул. Наукова, 5; тел. (032) 263-43-07). Науковий керівник: Звірко Ольга Іванівна, доктор 

технічних наук, в.о. завідувача відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів 

Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. Офіційні опоненти: Архипов 

Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри авіа- та 

ракетобудування Національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут мені Ігоря Сікорського”; Мерцало Іванна Павлівна, кандидат технічних наук, 

завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри хімії і технології неорганічних речовин 

Національного університету “Львівська політехніка” 

 

 

 

Лю Тяньи ,  генеральний директор  компанії «Etermode GmbH» м. Дюсельдорф. Назва 

дисертації – «Дослідження і розробка киснево-конвертерних фурм раціональної конструкції 

та підвищення ефективності конвертерної плавки при їх експлуатації». Шифр та назва 

спеціальності – 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. 

Спецрада  Д 08.084.03 Національної металургійної академії України (49600, м. Дніпро, 

проспект Гагаріна, 4; тел. (056)745-31-56). Науковий керівник: Величко Олександр 

Григорович, доктор технічних наук, професор, ректор Національної металургійної академії 

України. Офіційні опоненти: Сігарьов Євген Миколайович, доктор технічних наук, 

професор,  завідувач кафедри металургія чорних металів Дніпровського державного 

технічного університету; Дудченко Сергій Олександрович кандидат технічних наук, 

старший науковий співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії сталі Інституту 

чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України  

 

 

Завертанний Мирослав Сергійович, молодший науковий співробітник,  Інститут 

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

зварювання тиском жароміцних сплавів у різнорідному сполученні».   Шифр та назва 

спеціальності - 05.03.06 - зварювання та споріднені процеси і технології. Спецрада  Д 26.182.01  

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира 

Малевича 11; тел. (044) 200-84-11). Науковий керівник: Кучук-Яценко Сергій Іванович, 

доктор технічних наук, професор,  заступник директора з наукової роботи Інституту 
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електрозварювання ім. Є.О. Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  Новомлинець Олег 

Олександрович, доктор технічних наук, доцент,  в.о. ректора Національного університету 

«Чернігівська політехніка» МОН України; Чвертко Євгенія Петрівна, кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри смарт технологій з′єднань та  інженерії поверхонь Інституту 

матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського» МОН України.  

 

 

 

Король Олена Геннадіївна, старший викладач кафедри електричних апаратів 

Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут». Назва 

дисертації: «Удосконалення системи форсованого керування електромагніта вакуумного 

контактора за допомогою електронної системи». Шифр та назва спеціальності – 05.09.01 – 

електричні машини й апарати. Спецрада Д 64.050.08 Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-

56). Науковий керівник: Клименко Борис Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри електричних апаратів Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Шведчикова Ірина Олексіївна, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоменеджменту та прикладної 

електроніки Київського національного університету технологій та дизайну; Жорняк 

Людмила Борисівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних та 

електронних апаратів Національного університету “Запорізька політехніка”. 

 

 

Посоха Валерія Олеговича, начальника відділення аналізу міцності та надійності 

ядерних установок Державного підприємства «Державний науково-інженерний центр систем 

контролю та аварійного реагування». Назва дисертації: «Удосконалення методів 

розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації опорних елементів реактора ВВЕР-

1000». Шифр та назва спеціальності – 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки. Шифр 

спеціалізованої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету 

(65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). Науковий консультант: Дубковський 

В’ячеслав Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри атомних 

електростанцій Одеського національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: 

Черноусенко Ольга Юріївна, докторка технічних наук, професорка, завідувачка кафедри 

теплових енергетичних установок теплових та атомних електричних станцій Національного 

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

Балашевський Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, керівник відділення 

науково-технічної підтримки ВП НТЦ ДП «НАЕК «Енергоатом». 

 

 

Чернухін Олександр Юрійович, науковий співробітник науково-дослідного та 

проектно-конструкторського інституту «Молнія» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: «Коронний розряд зі стрижневих 

блискавкоприймачів в умовах дії сильного електричного поля від грозової хмари». Шифр та 

назва спеціальності – 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів. Спецрада 

Д 64.050.08 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-32-23). Науковий керівник: Князєв 

Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник 

науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Батигін 

Юрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Харківського 
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національного автомобільно-дорожнього університету; Проценко Олександр 

Ростиславович, кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки 

факультету електроенерготехніки і автоматики Національного технічного університету 

України  імені Ігоря Сікорського. 

 

 

Іванов Борис Валерійович, головний інженер ТОВ «Мегастройпроект». Назва 

дисертації: «Виправлення заздалегідь деформованих сталевих конструкцій локальними 

термічними впливами». Шифр та назва спеціальності  05.23.01  будівельні конструкції, 

будівлі та споруди. Спецрада  К 26.833.01  Державного підприємства «Державний науково-

дослідний інститут будівельних конструкцій» Мінрегіону України (03037, м. Київ, вул. 

Преображенська, 5/2; тел. (044) 249-72-34, (044) 249-37-53). Науковий керівник: Голоднов 

Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, учений секретар Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені 

В.М. Шимановського». Офіційні опоненти: Лапенко Олександр Іванович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного 

авіаційного університету; Отрош Юрій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, 

доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності Національного університету цивільного 

захисту України. 

 

 

Калюжний Олексій Вікторович, науковий співробітник Науково-дослідницького 

інституту фундаментальних і прикладних досліджень, Одеський національний морський 

університет. Назва дисертації: «Вдосконалення технічної експлуатації воднотранспортних 

портових гідротехнічних споруд гравітаційно-пальового типу». Шифр та назва спеціальності 

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

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

23-05). Науковий керівник: Дубровський Михайло Павлович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри морських і річкових портів, водних шляхів та їх технічної 

експлуатації Одеського національного морського університету. Офіційні опоненти: Грицук 

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

суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії, Тарасенко 

Тетяна Владиславівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».  

 

 

Петрик Юрій Миколайович, генеральний директор ТОВ «Єврокон Україна». Назва 

дисертації: «Несуча здатність і деформативність попередньо напружених на бетон 

залізобетонних елементів що згинаються». Шифр та назва спеціальності  05.23.01  

будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада  К 26.833.01  Державного підприємства 

«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Мінрегіону України 

(03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2; тел. (044)249-72-34, (044)249-37-53). Науковий 

керівник: Бамбура Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу надійності конструкцій будівель і споруд Державного підприємства «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Офіційні опоненти: Азізов Талят 

Нуредінович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних 

дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

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

залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва 

і архітектури. 

 



19.10.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

8 
 

 

Ратов Денис Валентинович,  старший викладач кафедри програмування та 

математики, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Назва 

дисертації: «Математичні та комп’ютерні моделі підтримки процесів проектування 

просторових передач з підвищеним коефіцієнтом корисної дії». Шифр та назва 

спеціальності - 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 

11.052.03 Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний 

університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2; тел. 

(06239) 2-03-09). Науковий керівник: Лифар Володимир Олексійович, доктор технічних 

наук, доцент, завідувач кафедри програмування та математики Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: Воронцов Борис 

Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

машинобудування Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Костенко Віктор Климентович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри природоохоронної діяльності Державного 

вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».  

 

 

Кочерга Олександр Іванович, асистент кафедри загальної електротехніки 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України, 

м. Харків. Назва дисертації: «Підвищення ефективності лінійних імпульсних 

електромеханічних перетворювачів за рахунок мультиякірних конфігурацій». Шифр та назва 

спеціальності – 05.09.01 – електричні машини й апарати. Спецрада Д 64.050.08 Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, 

вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий керівник: Болюх Володимир Федорович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри загальної електротехніки Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Плюгін 

Владислав Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова; Голенков Геннадій Михайлович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки та електроприводу Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

 

Ткачук Віталій Вікторович, провідний інженер з метрології Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України». Назва дисертації: 

«Створення інструменту гібридної дії для очищення порожнин турбоагрегатів». Шифр та 

назва спеціальності – 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. 

Спецрада К 45.052.03 Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського (39602, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, тел.: (05366) 3-60-00). 

Науковий керівник: Щетинін Віктор Терентійович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри галузевого машинобудування Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського. Офіційні опоненти: Майборода Віктор Станіславович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання машин Національного 

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

Шепеленко Ігор Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації 

та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету. 

 

 

Янжула Олексій Сергійович, директор по технічному розвитку та інноваціям, 

Приватне акціонерне товариство «Донецьксталь – металургійний завод». Назва дисертації: 

«Обґрунтування параметрів ведення очисних робіт поблизу геологічних порушень, схильних 
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до раптових виділень метану». Шифр та назва спеціальності – 05.15.09 – «Геотехнічна і 

гірнича механіка». Спецрада  Д 08.188.01 Інституту геотехнічної механіки ім. М.С Полякова 

НАН України (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а; тел. (056)7460151). Науковий 

керівник: Мінєєв Сергій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу 

управління динамічними проявами гірського тиску Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. 

Полякова НАН України. Офіційні опоненти: Калугіна Надія Олександрівна, доктор 

технічних наук, учений секретар Інституту фізики гірничих процесів НАН України; Тімощук 

Василь Іполитович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри гідрогеології та 

інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН 

України. 

 

 

 Шкурат Оксана Сергіївна, асистент кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем, Національний технічний університет України «Київський 

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

технологія оброблення архівних медичних зображень». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології.  Спецрада Д 26.204.01 Інституту проблем математичних 

машин і систем НАН України (03187,  

м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 42; тел. (044) 526-24-97). Науковий керівник: Сулема 

Євгенія Станіславівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного 

забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету України 

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

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

Національного авіаційного університету; Філатова Ганна Євгенівна, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

 

Булгаков Руслан Валерійович, доцент кафедри ракетно-артилерійського озброєння, 

Військової академії (м. Одеса). Назва дисертації: «Моделі та методи управління науковими 

проектами у вищих військових навчальних закладах». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 

–управління проектами та програмами. Спецрада Д 41.060.01 Одеського національного 

морського університету (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел.(048) 732-23-05). Науковий 

керівник: Головань Вячеслав Григорович, кандидат технічних наук, професор, професор 

кафедри ракетно-артилерійського озброєння, Військової академії (м. Одеса). Офіційні 

опоненти: Чимшир Валентин Іванович, доктор технічних наук, професор, директор 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»; Крамський 

Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління, 

фінансів та адміністрування Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 

управління персоналом». 

 

Богомолов Олексій Олексійович, асистент кафедри технічних систем і технологій 

тваринництва ім. Б. П. Шабельника, Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Обгрунтування параметрів 

багатоярусного ударного сепаратора для сепарації насіння ріпаку». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Спецрада Д 64.832.04 Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057)700-38-

88). Науковий керівник: Брагінеціь Микола Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б. П. 

Шабельника Харківського національного технічного університету сільського господарства 



19.10.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

10 
 

імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Котов Борис Іванович, доктор технічних наук, 

професор кафедри машино використання в АПК Подільського державного аграрно-

технологічного університету; Цуркан Олег Васильович, кандидат технічних наук, доцент, 

директор Ладиженського коледжу Вінницького національного аграрного університету.  

 

 

Семак Петро Михайлович, виконуючий обов’язки молодшого наукового 

співробітника відділу акустичних методів технічної діагностики, Фізико-механічний 

інститут імені Г. В. Карпенка НАН України. Назва дисертації: “Оцінювання стану 

приповерхневих шарів матеріалів за швидкістю хвиль Релея різної частоти”. Шифр та назва 

спеціальності – 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій. Спецрада Д 35.226.01 

Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, 

вул. Наукова, 5; тел. (032) 229-68-75). Науковий керівник: Мокрий Олег Мирославович, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу 

акустичних методів технічної діагностики Фізико-механічного інституту імені Г.В. 

Карпенка НАН України. Офіційні опоненти: Марущак Павло Орестович, доктор 

технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя МОН України; Дзюбик Андрій Романович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри зварювального виробництва, діагностики 

та відновлення металоконструкцій Національного університету “Львівська політехніка”. 

 

 

Бур’ян Михайло Володимирович, інженер кафедри автомобілебудування, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Плавність руху 

автобусів у взаємозв’язку з характеристиками підвіски та сидінь». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.02 – автомобілі та трактори. Спецрада К 35.052.20 Національного 

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

258-21-11). Науковий керівник: Крайник Любомир Васильович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри автомобілебудування Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Дущенко Владислав Васильович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри інформаційних технологій і систем колісних і гусеничних машин 

ім. А. А. Морозова Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; Поляков Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, професор 

кафедри автомобілів Національного транспортного університету. 

 

 

Дубовик Олександр Михайлович, молодший науковий співробітник, Інститут 

сцинтиляційних матеріалів НАН України. Назва дисертації: «Отримання 

сцинтиляційних монокристалів ZnWO4, MgWO4 та твердих розчинів (Zn,Mg)WO4». 

Шифр і назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 64.169.01 при 

Інституті монокристалів НАН України (61072, м.Харків, пр. Науки, 60; тел. (057) 341-

04-49). Науковий керівник:  Тупіцина Ірина Аркадіївна, кандидат технічних наук, 

завідувач лабораторії тугоплавких сцинтиляційних матеріалів Інституту 

сцинтиляційних матеріалів НАН України. Офіційні опоненти: Кудін Олександр 

Михайлович, доктор технічних наук, професор кафедри фізико-математичних 

дисциплін Національний університет цивільного захисту України; Брагіна Людмила 

Лазарівна, доктор технічних наук,  професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут».  

 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9,_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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Тінькова Віра Сергіївна, молодший науковий співробітник, Інститут сцинтиляційних 

матеріалів Національної академії наук України. Назва дисертації: «Отримання мікро- та 

нанопорошків ZnWO4 для композиційних сцинтиляторів». Шифр і назва спеціальності – 

05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН 

України (61072, м.Харків, пр. Науки, 60; тел. (057) 341-04-49). Науковий керівник: 

Тупіцина Ірина Аркадіївна, кандидат технічних наук, завідувач лабораторії тугоплавких 

сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України. Офіційні 

опоненти: Кудін Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор кафедри 

фізико-математичних дисциплін Національного університету цивільного захисту України; 

Федоренко Олена Юріївна, доктор технічних наук, професор кафедри кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету “Харківський 

політехнічний інститут”. 

 

 

 

Голуб Тетяна Василівна,  асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж, 

Національний університет «Запорізька політехніка». Назва дисертації: «Програмно-

апаратні засоби скорочення часу процесу класифікації текстів з використанням мікросхем 

програмованої логіки». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи і 

компоненти. Спецрада Д 11.052.03 Державного вищого навчального закладу «Донецький 

національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька 

область, пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий керівник: Зеленьова Ірина 

Яківна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж 

Національного університету «Запорізька політехніка». Офіційні опоненти: Кривуля 

Геннадій Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації 

проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету 

радіоелектроніки; Ситніков Валерій Степанович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри комп’ютерних систем Одеського національного технічного 

університету. 

 

 

 

 

Грицак Анатолій Васильович, майстер виробничого навчання Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Назва дисертації: 

«Методи побудови ефективних криптографічних функцій гешування». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації. Спецрада Д 26.062.17 Національного 

авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, тел. 044-406-78-05). 

Науковий керівник: Яремчук Юрій Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного 

університету. Офіційні опоненти: Васіліу Євген Вікторович, доктор технічних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту кібербезпеки, комп’ютерних і радіо технологій 

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова; Охріменко Тетяна Олександрівна, 

кандидат технічних наук, докторант Національного авіаційного університету.  

 

 

Охріменко Андрій Олександрович, директор ТОВ «САЙФЕР ПРО». Назва 

дисертації: «Методи арифметичних перетворень в полях і кільцях для криптографічних 

застосувань». Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – Системи захисту інформації. Спецрада 

Д 26.062.17 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, 
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тел. (044) 406-78-05). Науковий керівник: Ковтун Владислав Юрійович, кандидат технічних 

наук, директор ТОВ «САЙФЕР ІТ». Офіційні опоненти: Кузнецов Олександр 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних 

систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Смірнов 

Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету.  

 

 

Погорелов Володимир Володимирович, асистент кафедри безпеки інформаційних 

технологій Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Нейромережеві моделі 

та методи розпізнавання комп’ютерних вірусів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – 

Системи захисту інформації. Спецрада Д 26.062.17 Національного авіаційного університету 

(03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, тел. 044-406-78-05). Науковий керівник: 

Терейковський Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: 

Опірський Іван Романович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри захисту 

інформації Національного університету «Львівська політехніка»; Фесенко Андрій 

Олексійович, кандидат технічних наук, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

Самойлик Євген Олександрович, начальник відділу радіообладнання Державного 

підприємства «Антонов». Назва дисертації: «Лексикографічні методи захисту мовної 

інформації». Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – Системи захисту інформації. Спецрада 

Д 26.062.17 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, 

тел. 044-406-78-05). Науковий керівник: Одарченко Роман Сергійович, доктор технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри телекомунікаційних та радіотехнічних систем Національного 

авіаційного університету. Офіційні опоненти: Васіліу Євген Вікторович, доктор технічних 

наук, професор, директор Навчально-наукового інституту кібербезпеки, комп’ютерних і радіо 

технологій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова; Фауре Еміль Віталійович, 

доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків 

Черкаського державного технологічного університету.  

 

 

 

 

Любченко Інна Олександрівна, аспірантка кафедри генетики, селекції рослин та 

біотехнології Уманського національного університету садівництва МОН України. Назва 

дисертації: «Створення вихідного матеріалу рижію ярого стійкого до стресових чинників за 

використання біотехнологічних методів». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і 

насінництво. Спецрада Д 74.844.04 Уманського національного університету садівництва 

(20300, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (097) 766-04-56). Науковий керівник Рябовол 

Людмила Олегівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

генетики, селекції рослин та біотехнології, Уманський національний університет садівництва. 

Офіційні опоненти: Січкар В’ячеслав Іванович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач відділом розробки і впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації 

виробництва сільськогосподарської продукції Одеської державної сільськогосподарської 

дослідної станції НААН України;  

Доронін Володимир Аркадієвич, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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Пепко Володимир Олександрович, заступник голови Рівненської обласної організації 

ГО «Українське товариство мисливців і рибалок». Назва дисертації: «Санітарно-гігієнічна 

оцінка вольєрних комплексів для диких копитних тварин та удосконалення технології їх 

утримання». Шифр та назва спеціальності: 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. 

Спецрада К 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії (62341, Харківська 

обл., Дергачівський р-н, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, 1; тел. (057) 63-57-480). 

Науковий керівник: Сачук Роман Миколайович, кандидат ветеринарних наук, доцент 

кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету. 

Офіційні опоненти: Козенко Оксана Віталіївна, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики 

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

Ґжицького); Решетніченко Олександр Петрович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи Одеського 

державного аграрного університету. 

 

Матковська Марія Володимирівна, менеджер розвитку продуктів на соняшнику та 

ріпаку, ТОВ «БАСФ Т.О.В.». Назва дисертації: «Урожайність сортів ячменю озимого залежно 

від морфо регуляторів, норм мінеральних добрив та фунгіцидів в умовах Лісостепу західного». 

Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада К 05.854.01 Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН (21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16; тел. 

(0432) 46-41-16). Науковий керівник: Лихочвор Володимир Володимирович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві 

Львівського національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Гораш Олександр 

Савич, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва і 

кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного університету; Попов Сергій 

Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, керівник відділу рослинництва та 

сортовивчення Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 

 

Оріхівський Тарас Володимирович, асистент кафедри генетики і розведення тварин, 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 

Ґжицького. Назва дисертації: «Продуктивні якості тварин різних виробничих типів 

симентальської породи в умовах Прикарпаття». Шифр та назва спеціальності  – 06.02.01 – 

розведення та селекція тварин. Спецрада К35.826.02 Львівського національного університету 

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

50; тел. (032) 260-28-89). Науковий керівник: Щербатий Зеновій Євгенович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор. Офіційні опоненти: Любинський Олександр 

Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Кузів Маркіян 

Ігорович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту 

біології тварин НААН.  

 

 

 

 

Мінасян Радік Арамаісович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Історичний 

розвиток інтеграційних об`єднань на пострадянському просторі у 1991-2015 рр.». Шифр та 

назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада К.26.259.01 Державної установи 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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«Інститут всесвітньої історії НАН України» (01054,  м. Київ,  вул. Леонтовича, буд. 5; тел. 

(044) 235-44-99). Науковий керівник: Бульвінський Андрій Григорович, кандидат 

історичних наук, доцент, завідувач відділу історії нових незалежних держав Державної 

установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України». Офіційні 

опоненти: Надтока Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка; Латиш Юрій 

Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії світового українства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Буренков Віктор Миколайович, молодший науковий співробітник навчально-

наукової лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій. Назва 

дисертації: «Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – 

початок 1990-х рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 

17.051.01 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 

66; тел. (061)764-45-46). Науковий керівник: Штейнле Олексій Федорович, кандидат 

історичних наук, доцент, Запорізький національний університет. Офіційні опоненти: 

Іваненко Валентин Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

східноєвропейської історії, директор Центру гуманітарних проблем освіти та виховання 

молоді, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Кузьменко Юлія 

Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 

 

 

 

Барінов Дмитро Юрійович, директор ТОВ «БК Будсистема», м. Дніпро. Назва 

дисертації: «Управління розвитком суб’єктів малого підприємництва будівництва». Шифр та 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

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

(044) 490-95-00). Науковий керівник: Верхоглядова Наталія Ігорівна, доктор економічних 

наук, професор, декан факультету соціально-психологічної освіти та управління 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпро. Офіційні 

опоненти: Метеленко Наталя Георгіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Запорізького національного 

університету; Фісуненко Павло Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, декан 

економічного факультету, доцент кафедри економіки та підприємства Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. 

Дніпро). 

 

 

Барна Степан Степанович, молодший науковий співробітник, Західноукраїнський 

національний університет. Назва дисертації: «Управління інноваційним розвитком 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 

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

(0352) 47-50-59). Науковий керівник: Брич Василь Ярославович, доктор економічних наук, 

професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій 

Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти: Гораль Ліліана 

Тарасівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Дорошкевич 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ   
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Катерина Олегівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

 

Варгатюк Марія Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу 

макроекономіки та державного управління, Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій. Назва дисертації: «Інституційно-аналітичне забезпечення розвитку 

аграрного сектору в Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спецрада Д 79.051.04 Національного університету 

«Чернігівська політехніка» (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). 

Науковий керівник: Стоянова-Коваль Світлана Савівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри обліку і оподаткування Одеського державного аграрного 

університету. Офіційні опоненти: Дерій Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного 

університету «Чернігівська політехніка»; Трохимець Олена Іванівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних 

економічних відносин Класичного приватного університету. 

 

 

Данько Владислав Віталійович, начальник Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у Херсонській області. Назва дисертації: «Формування інноваційної 

системи управління закладами охорони здоров’я». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 41.051.11 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Міністерства освіти 

та науки України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-82-93). Науковий 

керівник: Макаренко Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Херсонського державного університету 

Міністерства освіти та науки України. Офіційні опоненти: Козирєва Олена Вадимівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України; Борщ 

Вікторія Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та 

інновацій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Міністерства освіти та 

науки України. 

 

 

Жигало Оксана Юріївна, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Економічне 

оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства». Шифр та назва спеціальності 

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

Спецрада Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, 

вул. С.Бандери, 12; тел.(032) 258-22-10). Науковий керівник: Козик Василь Васильович, 

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор інституту 

бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного 

університету; Штангрет Андрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарства. 
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Ємець Андрій Вікторович, старший викладач кафедри митної справи, Університет 

державної фіскальної служби України. Назва дисертації «Регулювання діяльності 

авторизованих економічних операторів в системі забезпечення національної митної безпеки». 

Шифр та назва спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України (08201, Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, тел. (04597) 60-994). Науковий керівник: Пашко 

Павло Володимирович, доктор економічних наук, професор, ректор Університету державної 

фіскальної служби України (м. Ірпінь). Офіційні опоненти: Рудніченко Євгеній 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету; 

Єдинак Володимир Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Університету митної справи та фінансів (м. 

Дніпро).  

 

Комчатних Олена Вікторівна, старший викладач кафедри економіки, Національний 

транспортний університет. Назва дисертації: «Оцінювання інноваційного потенціалу 

транспортно-логістичного підприємства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 - економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.059.04 

Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; 

тел. (044) 280-54-09). Науковий керівник: Левчук Наталія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент  кафедри економіки, Національного транспортного 

університету. Офіційні опоненти: Шинкаренко Володимир Григорович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету МОН України; Парубець Олена Миколаївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного 

університету «Чернігівська політехніка» МОН України. 

 

Краївська Інна Анатоліївна, старший викладач кафедри фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства імені О. 

М. Бекетова. Назва дисертації: «Моніторинг економічної безпеки підприємств та установ 

соціальної інфраструктури в системі національної безпеки держави». Шифр та назва 

спеціальності – 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Спецрада 

Д 64.089.01 Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; т. (057)707-31-43). 

Науковий керівник: Чечетова Наталія Федорівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Рудніченко 

Євгеній Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, 

адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету; 

Мельник Степан Іванович, доктор економічних наук, доцент, заступник декана факультету 

№2 Львівського державного університету внутрішніх справ. 

 

Кузьменко Віталій Миколайович, заступник начальника управління оцінки активів – 

начальник відділу розрахунку резерву за МСФЗ та кредитного ризику департаменту кредитних 

ризиків та оцінки активів генерального департаменту з управління ризиками, АТ «Ощадбанк» 

(м. Київ). Назва дисертації: «Державне фінансування інвестиційної діяльності підприємств в 

Україні». Шифр та назва спеціальності - 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Спецрада 

Д 26.006.04 Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 455-69-

04). Науковий керівник: Урванцева Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Державний вищий навчальний заклад 
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«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Зимовець Владислав Вікторович, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу фінансів реального сектора Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ); Степанова Алла Адамівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної 

діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Мураєв Євген Володимирович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Організаційно-інформаційне забезпечення розробки стратегії розумних міст України в 

умовах цифрової економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка. Спецрада Д 64.089.01 Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; т. 

(057)707-31-43). Науковий керівник: Момот Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, 

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

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: 

Пушак Ярослав Ярославович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ; 

Ковалевська Алла Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

Петровська Світлана Іванівна, старший викладач кафедри економіки, Національний 

транспортний університет. Назва дисертації: «Оцінювання якості транспортної послуги 

міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення». Шифр 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 26.059.04 Національного транспортного університету 

(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-54-09). Науковий керівник: 

Бакалінський Олександр Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: 

Криворучко Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН 

України; Костюченко Леся Вячеславівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри логістики Національного авіаційного університету МОН України. 

 

 

Романюк Надія Василівна, асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального 

розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Трансформація регіональної освітньої мережі: маркетинговий підхід». Шифр та назва 

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

Д 20.051.12 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (096)844-6108). Науковий керівник: 

Буднікевич Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Коломицева Олена Віталіївна, доктор 

економічних наук, професор, професор завідувач кафедри економічної кібернетики та 

маркетингу Черкаського державного технологічного університету; Заблодська Інна 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідуюча відділом проблем 
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міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень імені 

В.К. Мамутова Національної академії наук України (м. Київ). 

 

 

Семеніхіна Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри менеджменту, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Назва дисертації: 

«Соціо-екологічна діагностика діяльності промислового підприємства». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада К 45.052.02 Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20). Науковий керівник: Хоменко 

Микола Макарович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Офіційні 

опоненти: Гавкалова Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Слоква 

Марина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

 

Сергєєва Наталя Валеріївна, завідувач науково-організаційного відділу 

Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського 

господарства». Назва дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення капітальних інвестицій 

в сільськогосподарських підприємствах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, 

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

Юрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки. Офіційні опоненти: 

Камінська Тетяна Григорівна,  доктор економічних наук, професор кафедри обліку і 

оподаткування Київського кооперативного інституту бізнесу і права; Трачова Дар’я 

Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування 

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного  

 

 

Середа Олена Олександрівна, старший викладач кафедри фінансів та банківської 

справи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк. Назва дисертації «Фінансове регулювання розвитку суб’єктів 

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

Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України (08201, Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, тел. (04597) 60-994). Науковий керівник: Костирко Лідія 

Андріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і банківської 

справи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк. Офіційні опоненти: Косова Тетяна Дмитрівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри обліку та аудиту Національного авіаційного університету, 

м. Київ; Мельничук Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь. 

 

 

Симаков Володимир Сергійович, начальник фінансового відділу ПрАТ 
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«Новокраматорський машинобудівний завод». Назва дисертації: «Інноваційні підходи до 

управління підприємствами електронної комерції в умовах глобалізації». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 26.142.03 ПрАТ «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 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом». 

Офіційні опоненти: Тарасенко Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного 

університету технологій та дизайну; Туболець Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики Університету митної 

справи та фінансів Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро). 

 

 

Сопоцько Ольга Юріївна, асистент кафедри транспортного права та логістики, 

Національний транспортний університет. Назва дисертації: «Управління підприємствами 

автомобільного транспорту в контексті логістичного обслуговування ланцюгів постачань 

швидкопсувних продуктів харчування». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.059.04 

Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; 

тел.(044-280-54-09). Науковий керівник: Волинець Людмила Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри транспортного права та логістики Національного 

транспортного університету. Офіційні опоненти: Богомолова Надія Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету 

інфраструктури та технологій; Бабаченко Лариса Валентинівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики Національного університету 

«Чернігівська політехніка». 

 

 

Софієнко Анастасія Петрівна, керівник експертної групи з питань бюджетування 

директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки 

України. Назва дисертації: «Зовнішній державний борг у фінансовій стабілізації України». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.001.12 

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

вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Лютий Ігор Олексійович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Кудряшов 

Василь Павлович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, завідувач відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту 

ДННУ «Академія фінансового управління»; Слав’юк Наталія Ростиславівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

 

 

Хандогіна Ольга Вадимівна, старший викладач кафедри інженерної екології міст, 

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

дисертації: «Теоретико-методичні підходи до функціонування і розвитку системи управління 

твердими побутовими відходами в регіонах України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 

– розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 64.089.01 Харківського 
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національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. 

Маршала Бажанова, 17; т. (057)707-31-43). Науковий керівник: Мущинська Наталія Юріївна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління проектами у міському 

господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Шкарупа Олена Василівна, доктор економічних 

наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського 

державного університету; Савенко Ксенія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

Цюман Євгенія Сергіївна, асистент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, 

Національний транспортний університет. Назва дисертації: «Економічний механізм активізації 

інвестиційної діяльності підприємств дорожнього господарства на засадах державно-

приватного партнерства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.059.04 Національного 

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

54-09). Науковий керівник: Хмелевський Микола Олександрович, кандидат економічних 

наук, професор кафедри економіки Національного транспортного університету. Офіційні 

опоненти: Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Безуглий Артем Олександрович, кандидат економічних наук, директор Державного 

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

 

 

 

Верланов Дмитро Сергійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Феномен 

релігійно-філософської інтуїції у філософії грецької патристики (IV–VI ст.)». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.05 – історія філософії. Спецрада Д 08.051.11 Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, 10, пр. Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-01). Науковий 

керівник: Чернишов Віктор Володимирович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри загального мовознавства та іноземних мов Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка». Офіційні опоненти: Шабанова Юлія Олександрівна, 

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і педагогіки Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка»; Гоян Ігор Миколайович, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

 

Рябека Євгенія Олександрівна, старший викладач Приватного вищого навчального 

закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія». Назва дисертації: 

«Філософська парадигма цінностей демократичного суспільства в трансформаційний період». 

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

Д 08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, 10, пр. 

Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-01). Науковий керівник: Терепищий Сергій Олександрович, 

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії 

освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Рябченко Володимир Іванович, доктор філософських 

наук, професор, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти, старший 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ   
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науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України; Доній Наталія Євгеніївна, 

доктор філософських наук, професор, професор кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Академії Державної пенітенціарної служби, Міністерства юстиції України. 

 

 

 

Шніцер Марія Михайлівна, викладач кафедри філософії, Державний вищий 

навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Метафора 

як інструмент соціальної комунікації». Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія історії. Спецрада Д 26.133.07 Київського університету імені Бориса 

Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. (044) 272-19-02). Науковий 

керівник: Левкулич Василь Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри філософії факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». Офіційні опоненти: Туренко Олег Станіславович, доктор філософських наук, 

доцент кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС 

України; Додонова Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

Франків Дмитро Миколайович, помічник ректора Волинської Православної 

богословської Академії. Назва дисертації: «Світоглядно-аксіологічні богословські принципи 

розвитку єврейського релігійного права в його історичних різновидах». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). 

Науковий керівник: Остащук Іван Богданович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Горохолінська Ірина Володимирівна, доктор 

філософських наук, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Бутинський Володимир Ярославович, 

кандидат філософських наук, доцент кафедри військового права Військово-юридичного 

інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

 

Мукан Анна Сергіївна, провідний фахівець із зв’язків з громадськістю Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Назва дисертації: 

«Модерністська експериментальна проза періоду МУРу (на матеріалі творів Ю. Косача, І. 

Костецького, В. Петрова)». Шифр та назва спеціальності – 10.01.01 – українська література. 

Спецрада Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

Ковалів Юрій Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри історії української 

літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Тарнашинська 

Людмила Броніславівна, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Полюхович Ольга Павлівна, 

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри літературознавства Національного 

університету "Києво-Могилянська академія". 
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Докус Ангеліна Олександрівна,  заступник завідувача підготовчого відділення,  Одеський 

державний екологічний університет. Назва дисертації: «Довгострокове прогнозування 

характеристик весняного водопілля в басейні р. Південний Буг». Шифр та назва спеціальності - 

11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Спецрада Д 41.090.01 Одеського державного 

екологічного університету, (65016, м.  Одеса,   вул. Львівська, 15,  тел. (0482) 32-67-35).  Науковий 

керівник: Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, доктор  географічних наук, професор, завідувачка 

кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету.  Офіційні опоненти: 

Гребінь Василь Васильович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 

гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

Христюк Борис Федорович, кандидат географічних наук, завідувач лабораторії гідрологічних 

розрахунків Українського гідрометеорологічного інституту. 

 

Смалій Оксана Вікторівна,  менеджер із збуту у ФОП Федорченко В.В., м. Краматорськ. 

Назва дисертації: «Закономірності гідролого-гідрохімічного режиму та формування якості 

поверхневих вод річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя».   Шифр та назва спеціальності 

– 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Спецрада Д 41.090.01 Одеського державного 

екологічного університету,    (65016,   м.  Одеса,   вул. Львівська, 15,  тел. (0482) 32-67-35).  Науковий 

керівник: Лобода Наталія Степанівна, доктор  географічних наук, професор, завідувачка 

кафедри гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету.  

Офіційні опоненти: Шерстюк Наталія Петрівна, доктор географічних наук, професор, завідувачка 

кафедри наук про Землю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;  Даус  

Марія Євгенівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, 

екології та хімії Одеського національного морського університету. 

 

Уманська   Ольга Володимирівна,  директор центру прогнозів, Одеський державний 

екологічний університет. Назва дисертації: «Вплив синоптичної ситуації на аномальні погодні 

умови в Україні».   Шифр та назва спеціальності - 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія. Спецрада Д 41.090.01   Одеського державного екологічного університету,    

(65016,   м.  Одеса,   вул. Львівська, 15,  тел. (0482) 32-67-35).  Науковий керівник:    Хохлов Валерій 

Миколайович, доктор  географічних наук, професор,  проректор з навчально-методичної та 

виховної  роботи Одеського державного екологічного університету.  Офіційні опоненти: 

Антоненко Володимир Степанович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародного туризму Київського університету культури; Ситов Віктор Миколайович, кандидат 

географічних наук, доцент, начальник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. 

 

 

 

 

 Самойленко Олександр Степанович, радник Голови, Херсонська обласна державна 

адміністрація. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади реалізації етичних 

стандартів публічної служби». Шифр та назва спеціальності –12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної 

справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). 

Науковий керівник: Негодченко Вадим Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпровського гуманітарного 

університету. Офіційні опоненти: Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка»; Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, 
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кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та 

митної безпеки Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

Золотніков Олександр Сергійович, суддя, Касаційний адміністративний суд 

(Верховний Суд). Назва дисертації: «Адміністративно-правові аспекти проведення огляду 

товарів та транспортних засобів комерційного призначення за ініціативою правоохоронних 

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

право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03Університету митної справи та фінансів 

(49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056)756-05-78). Науковий 

керівник: Головко Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач відділу 

економіко-правових досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки 

та інновацій. Офіційні опоненти: Дубинський Олег Юрійович, доктор юридичних наук, 

доцент, проректор з науково-педагогічної роботи економічних, юридичних та соціальних 

питань Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Школик 

Андрій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Бойчук Наталія Романівна, помічник судді Господарського суду Донецької області. 

Назва дисертації: «Правовий механізм регулювання здійснення державних корпоративних 

інвестицій». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 «Господарське право; господарсько-

процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені 

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

керівник: Білоусов Євген Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного 

розвитку НАПрН України. Офіційні опоненти: Устименко Володимир Анатолійович, 

доктор юридичних наук, професор, директор Інституту економіко-правових досліджень імені 

В.К. Мамутова НАН України, Килимник Інна Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

 

 

 Малохліб Олена Сергіївна, старший лаборант кафедри екологічного права, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Правові 

засади використання земельних ділянок для житлового будівництва». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені Ярослава 

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

Шульга Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Носік Володимир Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Федчишин Дмитро 

Володимирович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права 

Запорізького національного університету. 

 

 

 Кандуєв Денис Володимирович, офіцер, Східний територіальний відділ з питань 

запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України. Назва дисертації: 

«Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України». Шифр та 
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назва спеціальності –12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03Університету митної справи та фінансів(49000, 

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: 

Соколенко Ольга Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного 

факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні 

опоненти: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан 

юридичного факультету Запорізького національного університету; Кононець Віта Петрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Кіріндясов Максим Геннадійович, дільничний офіцер поліції сектору дільничних 

офіцерів поліції відділу превенції Житомирського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Житомирській області. Назва дисертації: «Кримінальна 

відповідальність за ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 

КК України)». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС 

України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-

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

професор, керівник секретаріату Конституційного Суду України. Офіційні опоненти: Вознюк 

Андрій Андрійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії з 

проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ; Тіточка Тетяна 

Ігорівна, кандидат юридичних наук,  старший судовий експерт сектору досліджень зброї 

Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. 

 

 

Слива Людмила Володимирівна, юрисконсульт ТОВ «Русин». Назва дисертації: 

«Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з адміністративних 

правовідносин». Шифр та назва спеціальності – 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура. Спецрада Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий керівник: Кучер Тетяна Миколаївна, доктор юридичних наук, секретар 

Української міської ради. Офіційні опоненти: Іваницький Сергій Олександрович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань 

Національної академії внутрішніх справ;  Шевченко Анна Василівна, кандидат юридичних 

наук, суддя Київського окружного адміністративного суду. 

 

 

Ікаєв Андрій Русланович, викладач циклу спеціально тактичних дій та фізичної 

підготовки Київського центру першопочаткової підготовки «Академії поліції» Навчально-

наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації: 

«Розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. Спецрада К 26.142.05 Міжрегіональної Академії управління 

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

доктор юридичних наук, професор Чорноус Юлія Миколаївна, професор кафедри 

криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Сергєєва Діана Борисівна, доктор юридичних наук, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Інституту права; Підпалий Валерій Львович, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий 
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навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

 

Давидов Денис Олександрович, аспірант Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Процесуально-правовий режим: теоретико-прикладні засади». 

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

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

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

Тарас Зеновійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії та 

філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Оніщенко Наталія 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Академік 

Національної академії наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту 

держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Машталір Христина Віталіївна, 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

 

Будяченко Ольга Миколаївна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України. Назва дисертації: 

«Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут 

лісу». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Спецрада Д 41.884.04 Одеського державного університету внутрішніх справ 

(65014, м. Одеса, вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий керівник: Конопельський 

Віктор Ярославович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України. Офіційні 

опоненти: Чуваков Олег Анатолійович доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

кримінального права, кримінального процесу і криміналістики Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова МОН України; Кісілюк Едуард Миколайович кандидат 

юридичних наук, доцент, головний спеціаліст відділу професійної підготовки управління 

професійної освіти та науки Департаменту персоналу МВС України. 

 

 

Кропивницький Микола Олександрович, випускник аспірантури Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Бюджетне та позабюджетне 

фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий 

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

право; інформаційне право. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська 

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

Остапенко Олексій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології 

та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні 

опоненти: Суббот Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова; Назар Юрій Степанович, кандидат юридичних наук, професор, 

директор інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського 

державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Лепех Леся Любомирівна, адвокат. Назва дисертації: «Соціальна та юридична 

ефективність механізму правового регулювання». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – 
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теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 35.052.19 

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

т. (032) 237-49-93). Науковий керівник: Гулак Любов Степанівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового 

інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Зозуля Євген Вікторович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту 

МВС України; Котуха Олександр Степанович, кандидат юридичних наук, професор, декан 

юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету. 

 

Русанюк Уляна Ярославівна, аспірант Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Профілактика адміністративних правопорушень посадових 

осіб органів публічного управління». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 35.052.19 Національного 

університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). 

Науковий керівник: Личенко Ірина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, 

психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Чорна Вікторія Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри адміністративного права і процесу Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Назар Юрій 

Степанович, кандидат юридичних наук, професор, директор інституту з підготовки фахівців 

для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Подлєгаєв Костянтин Миколайович, юрист у ТОВ «БіПлюс». Назва дисертації: 

«Реалізація правових позицій Європейського суду з прав людини та прецедентної практики 

Верховного Суду України у кримінальних провадженнях». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Спецрада К 26.142.05 Міжрегіональної Академії управління персоналом, 

(вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: доктор юридичних 

наук, професор Тагієв Садіг Рза огли, начальник кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології Університету державної фіскальної служби України. Офіційні 

опоненти: Тертишник Володимир Митрофанович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін 

Університету митної справи та фінансів; Козаченко Олександр Іванович, кандидат юридичних 

наук, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

Танривердієв Хазарі Муса-огли, старший детектив Національного бюро Першого 

відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України. Назва дисертації «Досудове розслідування у 

кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх справ, МВС України 

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

Чернявський Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, проректор 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дрозд Валентина Георгіївна, 

доктор юридичних наук, доцент, начальник 3-го науково-дослідного відділу науково-

дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності 

http://academysps.edu.ua/tagiiev-sadig-rzaievich/
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Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України. Єрмаков Юрій 

Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, старший оперуповноважений в особливо 

важливих справах управління карного розшуку Головного управління Національної поліції України 

в м. Києві. 

 

 

Трофіменко Олег Володимирович, начальник окремого контрольно-пропускного 

пункту «Київ» Державної прикордонної служби України. Назва дисертації: «Адміністративно-

правові засади діяльності Державної прикордонної служби України як суб’єкта сектору 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту 

публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 

Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної 

академії внутрішніх справ; Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. 

 
 

Анохін Вадим Олександрович, старший викладач кафедри права, політології та 

міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної роботи в Державній 

податковій службі України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного 

інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий 

керівник: Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор 

з науково-педагогічної роботи Університету імені Альфреда Нобеля; Офіційні опоненти: 

Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права 

Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України; Золотарьова Марія 

Карлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки 

Державного університету економіки і технологій. 

 

 
 Осипчук Антоніна Віталіївна, прокурор відділу організації представництва інтересів  

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

забезпечення взаємодії прокуратури України з іншими правоохоронними органами». Шифр та 

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

інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права 

(03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Безпалова Ольга 

Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності та 

публічного адміністрування  факультету № 3 Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 

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

справ; Кошиков Денис Олександрович, кандидат юридичних наук, начальник 

Олександрійського міського відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 

області. 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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Войчун Олена Вікторівна, викладач кафедри спорту Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського. Назва дисертації «Формування громадянської 

активності студентів університету засобами                                               студентського 

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

Спецрада К.26.053.09 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

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

педагогічних наук, доцент, Шикиринська Олександра Василівна, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Офіційні опоненти: Сопівник Ірина Віталіївна, доктор 

педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Кулінченко 

Олександр Сергійович, кандидат  педагогічних  наук,  доцент, проректор з адміністративно-

господарської та соціально-виховної   роботи Державного університету інфраструктури і 

технологій.  

 

 

Кос Микола Володимирович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Професійна 

підготовка майбутніх офіцерів тактичного рівня засобами імітаційного моделювання у вищих 

військових навчальних закладах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-

а; тел. (044) 259-45-53). Науковий керівник: Бойко Олег Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіційні 

опоненти: Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового 

інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського; Дем’янюк Юрій Анатолійович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, начальник науково-дослідного відділу Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

 

Дербак Ольга Анатоліївна, викладач кафедри міжнародного туризму, готельно-

ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля». 

Назва дисертації: «Підготовка майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії 

засобами проектних технологій». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада К 08.120.02 Вищого навчального закладу «Університет імені 

Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; т. (056) 791-12-65). 

Науковий керівник: Кожушко Світлана Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, 

професор  кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної 

підготовки ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля». Офіційні опоненти:  Кнодель 

Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

української мови і літератури, іноземних мов та перекладу Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна»; Трофімук Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент,  доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Класичного приватного 

університету. 
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Завізіон Катерина Геннадіївна, викладач кафедри англійської філології та перекладу 

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля». Назва дисертації: «Формування комунікативної 

культури майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К 08.120.02 Вищого навчального 

закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, 18; т. (056) 791-12-65). Науковий керівник: Зінукова Наталія Вікторівна,  доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач  кафедри англійської філології та перекладу ВНЗ 

«Університет імені Альфреда Нобеля». Офіційні опоненти:  Амеліна Світлана Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Шишко Анжеліна 

Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент кафедри перекладу Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки 

України. 

 

 

 

Кобець Валентин Миколайович, старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та 

фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». 

Назва дисертації: «Формування готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності в 

процесі навчання у вищому навчальному закладі». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Спецрада К 08.120.02 Вищого навчального закладу 

«Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; т. 

(056) 791-12-65). Науковий керівник: Романовський Олександр Георгійович,  доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

університет». Офіційні опоненти:  Сорока Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і 

науки України; Попова Ганна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

декана факультету гуманітарної та економічної освіти, доцент кафедри менеджменту  ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Словянськ) Міністерства освіти і 

науки України. 

 

 

 

Рябець Ірина Володимирівна, завідувачка сектору Наукової бібліотеки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». Назва дисертації: «Професійна 

підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – 

початок ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Шифр та назва спеціалізованої вченої ради – Д 26.133.06 Київського 

університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. 

(044) 272-19-02). Науковий керівник: Голубєва Марія Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Офіційні опоненти: Артюшина Марина 

Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, 
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доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України.  

 

 

Грищенко Леонід Володимирович, викладач Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Формування правової 

культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу». 

Шифр та назва спеціальності — 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 

44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий керівник: 

Сипченко Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Офіційні 

опоненти: Кравченко Любов Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка, 

професорка кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Підлісний 

Євген Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та соціально-

поведінкових наук Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

Добролюбова Наталія Володимирівна, викладач вищої категорії Комунальний заклад 

„Харківський вищий коледж мистецтвˮ. Назва дисертації: „Формування готовності 

майбутніх викладачів хореографії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

у професійні діяльності”. Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти. Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський 

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

пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник: Бакатанова Вероніка Борисівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту 

освіти „Українська інженерно-педагогічна академіяˮ. Офіційні опоненти: Сбітнєва Людмила 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри музичного мистецтва та 

хореографії ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

(м. Старобільськ); Терешенко Наталя Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри хореографічного мистецтва „Херсонський державний університет ”. 

 

 

Скирда Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних мов факультету 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Назва дисертації: 

«Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у 

професійній підготовці». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 26.062.15 у Національному авіаційному університеті (03058, 

м. Київ, проспект Комарова, 1; тел.(044) 408-30-27). Науковий керівник: Лузік Ельвіра 

Василіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології 

професійної освіти Національного Авіаційного університету. Офіційні опоненти: Бобрицька 

Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова; Абсалямова Яна Вадимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри  іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну. 

 

 

 

 



19.10.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

31 
 

 

Погребняк Дмитро Віталійович, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-

оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. Назва дисертації: «Розвиток фахової компетентності начальників фізичної 

підготовки і спорту військових частин у системі післядипломної освіти». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 

Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 

(03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий керівник: 

Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту 

фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського. Офіційні опоненти: Сущенко Андрій Віталійович, 

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

закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету; Чудик Андрій 

Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної підготовки та особистої 

безпеки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького. 

 

 

Юнда Вікторія Вікторівна, викладач кафедри музичного мистецтва та 

хореографії ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ). Назва дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до роботи з дитячим хором». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада Д 29.053.01 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-

61). Науковий керівник: Сбітнєва Людмила Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії ДЗ 

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

Офіційні опоненти: Шевченко Галина Павлівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк); Олійник Тетяна 

Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального 

виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

 
Мороз Майя Олександрівна, декан гуманітарно-педагогічного факультету, Барський 

гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського. Назва дисертації: 

«Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики у процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 14.053.01 Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; 

т. (0412) 43-14-17). Науковий консультант: Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор 

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

освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Брилін Борис Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Васянович Григорій 
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Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін і 

соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; Козир 

Алла Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені 

А.Т. Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 

 

 

 

 

 

Каруліна Юлія Віталіївна, асистент кафедри педіатрії №2, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця. Назва дисертації: «Порушення моторної функції 

верхнього відділу травного каналу у дітей старшого віку із синдромом вегетативної 

дисфункції та шляхи їх корекції». Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. 

Спецрада Д 26.003.04 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ 

України (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка 13; тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник: 

Волосовець Олександр Петрович,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Офіційні 

опоненти: Бекетова Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика; Шадрін Олег Геннадійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН 

України». 

 

 

Хіменко Тетяна Миколаївна, асистент кафедри пропедевтики педіатрії, Одеський 

національний медичний університет. Назва дисертації: «Патогенетичне обґрунтування 

лікування і профілактики вітамінного та елементного дефіциту у недоношених дітей». Шифр 

та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 26.003.04 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13; 

тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник: Старець Олена Олександрівна, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії Одеського національного 

медичного університету. Офіційні опоненти: Шунько Єлизавета Євгенівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Шадрін Олег Геннадійович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач відділенням проблем харчування та соматичних захворювань дітей 

раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. 

Лук’янової НАМН України». 

 

 

Іванова Катерина Володимирівна, асистент кафедри загальної практики – сімейної 

медицини та внутрішніх хвороб. Назва дисертації: «Роль фактора росту фібробластів 21 в 

регуляції метаболізму кісткової тканини та вуглеводного гомеостазу у хворих на ішемічну 

хворобу серця з ожирінням». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. 

Спецрада Д 64.600.04 Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, 

проспект Науки, 4; (057)705-07-09). Науковий керівник: Пасієшвілі Людмила Михайлівна, 

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

та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету. Офіційні 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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опоненти: Колеснікова Олена Вадимівна, доктор медичних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН 

України", Ніколенко Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної практики – сімейної медицини Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна. 

 

 

 

Кисиленко Катерина Володимирівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Харківського національного медичного 

університету. Назва дисертації: «Роль інтерлейкіну-22 в формуванні атерогенного ризику у 

хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – 

внутрішні хвороби. Спецрада Д 64.600.04 Харківського національного медичного 

університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; (057)705-07-09). Науковий керівник: 

Ковальова Ольга Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного 

медичного університету. Офіційні опоненти: Коваль Сергій Миколайович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач відділом артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень 

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», Казаков Юрій 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини) Української 

медичної стоматологічної академії, м. Полтава. 

 

 

 

Максименко Ян Вікторович, асистент кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології, Запорізький державний медичний університет. Назва дисертації: «Особливості 

діагностики і комплексного лікування пацієнтів з частковими дефектами і вторинними 

деформаціями зубних рядів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. 

Спецрада Д 08.601.04 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

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

31-22-57). Науковий керівник: Мірчук Богдан Миколайович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Ковач Ілона Василівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології Державного закладу 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; 

Горохівський Володимир Нестерович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

ортодонтії Одеського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

Молодан Дмитро Володимирович, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №1, основ біоетики та біобезпеки, Харківський національний медичний 

університет. Назва дисертації: «Роль безсимптомної гіперурикемії в розвитку ендотеліальної 

дисфункції у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 64.600.04 Харківського національного медичного 

університету (61022, м.Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-47). Науковий керівник: Бабак 

Олег Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 

Харківського національного медичного університету. Офіційні опоненти: Опарін Олексій 

Анатолійович доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, ревматології та 

клінічної фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти; Рудик Юрій 

Степанович доктор медичних наук, професор, завідувач відділу клінічної фармакології і 
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фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 

України». 

 

 

 

Лещук Світлана Євгенівна, асистент кафедри стоматології дитячого віку, Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України. Назва дисертації: 

«Обгрунтування і особливості профілактики карієсу зубів у дітей з бронхіальною астмою». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 35.600.01 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (79010,  м. 

Львів, вул. Пекарська 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник: Смоляр Ніна Іванівна, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Авдєєв 

Олександр Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри 

стоматології дитячого віку Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України; Каськова Людмила Федорівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 

стоматологічних захворювань Української медичної стоматологічної академії МОЗ України. 

 

 

Мандич Олексій Володимирович, асистент кафедри терапевтичної стоматології 

ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України. Назва дисертації: «Обґрунтування  профілактики запальних захворювань пародонта 

при ортодонтичному лікуванні аномалій зубних рядів у осіб молодого віку». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 35.600.01 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (79010,  м. Львів, вул. 

Пекарська 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник: Пупін Тарас Ілліч, кандидат 

медичних наук, доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Білоклицька Галина Федорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри терапевтичної стоматології Національної медичної академї післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика МОЗ України; Смаглюк Любов Вікентіївна доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри ортодонтії  Української медичної стоматологічної академії МОЗ 

України. 

 

 

Городинська Олена Юріївна, лікар-ендокринолог ТОВ «Медичний лікувально-

діагностичний центр «МЕДІОН». Назва дисертації: «Особливості діагностики та клінічного 

перебігу гіпотиреозу в поєднанні з ішемічною хворобою серця за використанням розробленої 

математичної моделі гіпотиреоїдного серця». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – 

ендокринологія. Спецрада Д 64.564.01 Державної установи «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10; тел. 

(057)700-45-38). Науковий керівник: Бобирьова Людмила Єгорівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами Української 

медичної стоматологічної академії. Офіційні опоненти: Тихонова Тетяна Михайлівна, 

доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Юзвенко Тетяна Юріївна, 

доктор медичних наук, заступник директора з наукових питань Українського науково-

практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ 

України. 
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Мірзебасов Максим Абдулахович, асистент кафедри біології, гістології та ембріології 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України. Назва дисертації: 

«Патогенез порушення стану дванадцятипалої кишки в умовах дії летких сполук епоксидних 

смол». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 64.600.03 

Харківського національного медичного університету, МОЗ України (61022, м. Харків, просп. 

Науки, 4; тел. (057) 707-73-27; е-mail: d6460003@knmu.kharkov.ua). Науковий керівник: 

Смірнов Сергій Миколайович, доктор медичних наук, доктор біологічних наук, професор, 

перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри біології, гістології та 

ембріології ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Кононенко Надія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету МОЗ України 

(м. Харків); Савицький Іван Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри медико-біологічних дисциплін Одеського Міжнародного Медичного Університету. 

 

 

 

Титаренко Валентин Миколайович, асистент кафедри описової та клінічної анатомії 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ). Назва 

дисертації: «Структурні зміни мозкової речовини надниркових залоз щурів при 

експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів». 

Шифр та назва спеціальності – 14.03.01 – нормальна анатомія. Спецрада Д 64.600.03 

Харківського національного медичного університету, МОЗ України (61022, м. Харків, просп. 

Науки, 4; тел. (057) 707-73-27; е-mail: d6460003@knmu.kharkov.ua). Науковий керівник: 

Пастухова Вікторія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту 

України МОН України (м. Київ). Офіційні опоненти: Гумінський Юрій Йосипович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України; Небесна Зоя Михайлівна, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. 

 

 

Титов Євген Вячеславович, лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділення 

Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна 

лікарня». Назва дисертації: «Патогістологічні та імуногістохімічні критерії прогнозу перебігу 

неінвазивного уротеліального раку сечового міхура». Шифр та назва спеціальності – 14.03.02 

– патологічна анатомія. Спецрада Д 64.600.03 Харківського національного медичного 

університету, МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27; е-mail: 

d6460003@knmu.kharkov.ua). Науковий керівник: Яковцова Ірина Іванівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Шпонька Ігор 

Станіславович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії і 

судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Романюк 

Анатолій Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 

анатомії Медичного інституту Сумського державного університету МОН України. 

 

 

 

Місюра Олексій Миколайович, лікар-психолог Центру медико-психологічної, 

соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ «Охмадит» МОЗ України. Назва дисертації 

mailto:office@med.edu.ua
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«Медико-психологічний супровід підлітків, хворих на первинну артеріальну гіпертензію». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.04 – медична психологія. Спецрада – Д 64.609.03 

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

Амосова, 58, тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник: Максименко Сергій Дмитрович, 

доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН 

України. Офіційні опоненти: Загуровський Володимир Михайлович, доктор медичних 

наук, професор кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Пшук Наталія Григорівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом 

післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені М.І. 

Пирогова МОЗ України.  

 

 

Ватанха Тетяна Василівна, асистент  кафедри терапевтичної стоматології 

Національного медичного університету імені О.О Богомольця. Назва дисертації: 

«Профілактика та лікування уражень пародонта у жінок, які приймають гормональні 

контрацептиви». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада    Д 

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

Т. Шевченка 13, тел. (044) 234-13-91). Науковий  керівник: Борисенко Анатолій Васильович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ). Офіційні опоненти: 

Мазур Ірина Петрівна, доктор медичних наук, професор, професорка кафедри стоматології 

Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ); Копчак Оксана Вікторівна, 

доктор медичних наук, доцент, завідувачка кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ 

«Київський медичний університет» (м. Київ). 

 

 

Висоцька Катерина Юріївна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 

і фізичної реабілітації, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Назва 

дисертації: «Прогнозування перебігу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу 

серця у поєднанні із цукровим діабетом 2-го типу». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – 

внутрішні хвороби. Спецрада Д 64.051.33 Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. (057) 707-54-50). Науковий керівник: 

Більченко Олександр Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

терапії, нефрології та загальної практики-сімейної медицини Харківської медичної академії 

післядипломної освіти. Офіційні опоненти: Колеснікова Олена Вадимівна, доктор медичних 

наук, професор, завідувач відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-

асоційованих захворювань Державної установи «Національний інститут терапії імені 

Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України» (м. Харків); Пасієшвілі Людмила 

Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики-

сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного 

університету.  

 

 

Герасимук Валерія Анатоліївна, асистент кафедри медичної психології та психіатрії 

з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені М.І. 

Пирогова МОЗ України. Назва дисертації – «Особливості стрес-долаючої поведінки дружин, 

чоловіки яких страждають на шизофренію». Шифр та назва спеціальності – 19.00.04 – медична 

психологія. Спецрада – Д 64.609.03 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник: Пшук 
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Наталія Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної 

психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України. Офіційні опоненти: Гончаров 

Вадим Євгенович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри психіатрії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Мухаровська Інна Романівна, 

доктор медичних наук, доцент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та 

психотерапії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України.  

 

 

Літус Ірина Олександрівна, лікар дерматовенеролог ТОВ «Дерматолог». Назва 

дисертації: «Оптимізація тактики ведення пацієнтів з множинними рецидивуючими 

фіброепітеліальними поліпами шкіри». Шифр та назва спеціальності – 14.01.20 – шкірні та 

венеричні хвороби. Спецрада Д 64.603.01 Державної установи “Інститут дерматології та 

венерології НАМН України” (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). 

Науковий керівник: Свистунов Ігор Ваніфатійович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика. Офіційні опоненти: Болотна Людмила Анатоліївна, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України; Овчаренко Юлія Сергіївна, кандидат медичних наук, 

професор кафедри загальної та клінічної імунології та алергології Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

Марченко Олена Геннадіївна, асистент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією 

Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава. Назва дисертації: 

«Прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії із 

урахуванням клініко-імунологічних характеристик». Шифр та назва спеціальності – 14.01.13 

– інфекційні хвороби. Спецрада Д 64.609.05 Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; т. 711-79-75). Науковий керівник: 

Коваль Тетяна Ігорівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних 

хвороб з епідеміологією Української медичної стоматологічної академії МОЗ Україні, м. 

Полтава. Офіційні опоненти: Нартов Павло Вікторович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти 

МОЗ України; Юрко Катерина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету МОЗ 

України.  

 

Ніколайчук Мирослава Анатоліївна, асистент кафедри інфекційних хвороб 

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України». Назва дисертації: «Роль порушень метаболізму вітаміну D3 у хворих на 

хронічний вірусний гепатит C та вплив перорального холекальциферолу на ефективність 

противірусної терапії». Шифр та назва спеціальності – 14.01.13 – інфекційні хвороби. 

Спецрада Д 64.609.05 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України 

(61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; т. 711-79-75). Науковий керівник: Шостакович-

Корецька Людмила Романівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

інфекційних хвороб Державного закладу «Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров’я України». Офіційні опоненти: Єлоєва Заліна 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Рябоконь Юрій Юрійович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України. 
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Животовський Ігор Володимирович, асистент кафедри стоматології, Медичний 

інститут Сумського державного університету. Назва дисертації: «Удосконалення клініко-

лабораторних підходів до лікування пацієнтів з дисколоритами зубів непрямими 

реставраціями». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада  Д 44.601.01 

Української медичної стоматологічної академії (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. 

(0532) 60-95-84). Науковий керівник: Силенко Юрій Іванович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української 

медичної стоматологічної академії, м. Полтава. Офіційні опоненти: Костенко Євген Якович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»; Соколова Ірина Іванівна, доктор медичних 

наук, професор, завідувачка кафедри стоматології Харківського національного медичного 

університету. 

 

 

Шевельова Олена Володимирівна, асистент кафедри інфекційних хвороб 

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України». Назва дисертації: «Значення первинного рівня клініко-імунологічних і 

вірусологічних показників ВІЛ-статусу в прогнозуванні ефективності високоавтивної 

антиретровірусної терапії та ризиків несприятливого перебігу захворювання». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.13 – інфекційні хвороби. Спецрада Д 64.609.05 Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; т. 711-

79-75). Науковий керівник: Шостакович-Корецька Людмила Романівна, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Державного закладу 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». 

Офіційні опоненти: Козько Володимир Миколайович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Харківського національного медичного 

університету МОЗ України; Коваль Тетяна Ігорівна, доктор медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Української медичної 

стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава. 

 

 

 

 Музь Наталія Миколаївна, лікар ендокринолог дитячий, відділення дитячої 

ендокринної патології, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка 

НАМН України». Назва дисертації: «Клініко-гормональні особливості перебігу затримки 

внутрішньоутробного розвитку у дітей препубертатного віку та оптимальні шляхи її корекції». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 26.558.01 ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (04114, м. Київ, вул. 

Вишгородська, 69; тел. (044) 254-13-89). Науковий керівник: Большова Олена Василівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувачка відділу дитячої ендокринної патології ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Офіційні 

опоненти: Скрипник Надія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка 

кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету; 

Гончарова Ольга Аркадіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної 

освіти. 

 

Степура Олена Адамівна, старший лаборант кафедри діабетології, Національна 

медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Назва дисертації: «Фактори ризику 
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кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет та предіабет». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 26.631.01 при Українському науково-

практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ 

України (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13а; тел. (044) 253-66-26). Науковий керівник: 

Маньковський Борис Микитович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

діабетології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

Офіційні опоненти: Сергієнко Вікторія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент, 

професор кафедри ендокринології, декан медичного факультету №1, Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького; Соколова Любов Костянтинівна, доктор 

медичних наук, завідувач відділу діабетології, Державна установа «Інститут ендокринології 

та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України». 

 

 

Білий Дмитро Олександрович, лікар-кардіолог відділення реанімації та інтенсивної 

терапії, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. 

Стражеска» НАМН України. Назва дисертації: «Клініко-патогенетична характеристика 

хворих на гострий інфаркт міокарда молодого віку». Шифр та назва спеціальності - 14.01.11 – 

кардіологія. Спецрада Д 26.616.01 ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології 

імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (03151, м Київ, вул. Народного Ополчення 

5, тел. (044) 2756622). Науковий керівник: Пархоменко Олександр Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ 

«Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН 

України. Офіційні опоненти: Жарінов Олег Йосифович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; Ягенський Андрій Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, керівник Волинського обласного центру кардіоваскулярної 

патології КП «Луцька міська клінічна лікарня» МОЗ України. 

 

 

Хміль Марія Стефанівна, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України. Назва дисертації: «Оптимізація протоколів контрольованої овуляторної стимуляції у 

пацієнток із синдромом полікістозних яєчників». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – 

акушерство та гінекологія. 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). Науковий керівник: Венцківський Борис Михайлович,  доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: Юзько Олександр 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; Булавенко 

Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова МОЗ 

України. 

 

 

 

 

 

Чембержі Дар’я Андріївна, викладач кафедри образотворчого мистецтва Київської 

дитячої академії мистецтв імені М. І. Чембержі МЗВО «Київська академія мистецтв». Назва 

дисертації:  «Інсталяція як візуально-комунікативна практика: творення сучасного 

МИСТЕЦТВО 



19.10.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

40 
 

мистецького простору». Шифр та назва спеціальності 26.00.01 «Теорія та історія культури». 

Шифр спеціалізованої вченої ради  Д 26.460.01 Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ 

України (вул. Євгена Коновальця, 18-Д, м. Київ, 01133, тел.(044) 529–20–51). Науковий 

керівник:  Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, головний науковий 

співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ 

України. Офіційні опоненти:  Яковець Інна Олександрівна, доктор мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету; 

Миронова Тетяна Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, директор галереї «Лавра». 

 

 

 

  

Ван На, викладач вокального факультету Нанкінського університету (м. Нанкін, КНР). 

Назва дисертації: «Сюжетно-образна взаємодія європейської опери та китайського музичного 

театру: до проблеми діалогу культур». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне 

мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені 

А.В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Науковий 

керівник: Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка 

кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. 

А.В. Нежданової. Офіційні опоненти: Шаповалова Людмила Володимирівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри інтерпретології та аналізу музики 

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського; Мудрецька 

Лілія Григорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри історії музики 

Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра.  

 

 

Голубенко Маріанна Миколаївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Темпоральність музичної культури цифрової доби». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 

– Теорія та історія культури (мистецтвознавство). Спецрада Д 26.005.02 Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної 

політики України (01001, м. Київ-1, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий 

керівник: Кущ Євген Вадимович, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 

композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: 

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

музичного мистецтва і менеджменту соціокультурної діяльності, Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Каблова Тетяна Борисівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності, 

Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка). 

 

 

Ду Вей, викладач музичного факультету Сичуаньського університету (м. Ченду, КНР). 

Назва дисертації: «Поетика камерно-вокального циклу в композиторській творчості другої 

половини ХХ століття». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. 

Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (65023, 

м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Науковий керівник: Філатова Ольга 

Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу Одеської 

національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Офіційні опоненти: Александрова 

Оксана Олександрівна, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
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ХОР; Чеботаренко Ольга Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького національного 

університету.  

  

Клещуков Володимир Петрович, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, 

викладач КЗПСО «Мистецька школа № 14» міста Одеси. Назва дисертації: «Танцювальність 

як чинник жанрово-стилістичної еволюції академічного музичного мистецтва». Шифр та назва 

спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної 

музичної академії імені А.В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 

(048)726-78-76). Науковий керівник: Черноіваненко Алла Дмитрівна, кандидат 

мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної 

академії ім. А.В. Нежданової. Офіційні опоненти: Сташевський Андрій Якович, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської 

державної академії культури; Ластовецька-Соланська, кандидат мистецтвознавства, 

професор кафедри фольклористики, бандури та інструментального мистецтва Київського 

національного університету культури і мистецтв.  

 

Полканов Андрій Андрійович, викладач кафедри сольного співу Одеської 

національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Назва дисертації: «Феномен камерно-

вокального співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей». Шифр та назва 

спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної 

музичної академії імені А.В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 

(048)726-78-76). Науковий керівник: Філатова Ольга Олександрівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії 

ім. А.В. Нежданової. Офіційні опоненти: Гребенюк Наталія Євгенівна, доктор 

мистецтвознавства, професор кафедри сольного співу Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського; Коханик Ірина Миколаївна, кандидат 

мистецтвознавства, професор, завідуюча кафедри теорії музики Національної музичної 

академії України імені П.І. Чайковського.  

 

Дмитренко Нікіта Олександрович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Колекція живопису графів Браницьких кінця XVIII – початку XX століть». Шифр та назва 

спеціальності – 17.00.05 – образотворче мистецтво. Спецрада К 26.103.02 Національної 

академії образотворчого мистецтва і архітектури (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; 

тел.(044) 272-15-40). Науковий керівник: Петрашик Володимир Ігорович, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, головний редактор журналу «Образотворче мистецтво». Офіційні 

опоненти: Федорук Олександр Касьянович, доктор мистецтвознавства, професор, головний 

науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України; Білан Іван 

Сергійович, кандидат мистецтвознавства, завідувач відділення образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім. В. Ю. Шкрібляка. 

 

 

Фрасинюк Анастасія Борисівна, концертмейстер балету Одеського національного 

академічного театру опери та балету. Назва дисертації: «Гра як діалогічний феномен у 

творчості Моріса Равеля». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. 

Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (65023, 

м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Науковий керівник: Самойленко 

Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-folkloristiki-banduri-ta-instrumentalnogo-mistetstva/sektsiya-banduri-i-kobzarskogo-mistetstva.html


19.10.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

42 
 

Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Офіційні опоненти: Жаркова 

Валерія Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідуюча кафедрою історії 

зарубіжної музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського; 

Чеботаренко Ольга Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 

музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького національного 

університету.  

 

 

 

 

 

 

 

Данкевич Ніна Іванівна, лікар ветеринарної медицини прикордонного інспекційного 

пункту ветеринарної медицини № 9 Одеської регіональної служби державного ветеринарно-

санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. Назва дисертації: 

«Санітарно-гігієнічна оцінка кормових добавок із морських гідробіонтів для курчат-

бройлерів». Шифр та назва спеціальності: 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. 

Спецрада К 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії (62341, Харківська 

обл., Дергачівський р-н, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, 1; тел. (057) 63-57-480). 

Науковий керівник: Ковбасенко Володимир Мусійович, доктор ветеринарних наук, 

професор. Офіційні опоненти: Високос Микола Петрович, доктор ветеринарних наук, 

професор, професор кафедри технології переробки і контролю якості продукції тваринництва 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Кухтин Микола Петрович, 

доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 

 

 

Кремпа Надія Юріївна, асистент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної 

профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Назва дисертації: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування 

використання імуностимуляторів за різних способів утримання свиней». Шифр та назва 

спеціальності: 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. Спецрада К 64.070.01 

Харківської державної зооветеринарної академії (62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, 

смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, 1; тел. (057) 63-57-480). Науковий керівник: Козенко 

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

санітарії та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Офіційні опоненти: Шкромада 

Оксана Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 

хірургії Сумського національного аграрного університету; Жиліна Валентина Миколаївна, 

кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і 

експертизи ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської 

державної зооветеринарної академії.  

 

 

 

  

 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ 
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Бузоверя Анна Геннадіївна, викладач фізичного виховання, Дніпровський 

індустріально-педагогічний технікум. Назва дисертації: «Підвищення рівня технічної 

підготовленості  юних черлідерів на етапі попередньої базової підготовки». Шифр та назва 

спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. 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: Долбишева Ніна 

Григорівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, декан факультету фізичної 

культури і спорту, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Офіційні 

опоненти: Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Харківського 

національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; Кокарев Борис 

Валерійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної 

культури і спорту Запорізького національного університету. 

 

 

 

 

Дем’янчук Олена Григорівна, старший викладач кафедри теорії фізичного виховання 

та рекреації, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Назва 

дисертації: «Корекція фізичного стану школярів 15–16 років засобами спортивного туризму». 

Шифр та назва спеціальності – 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення. 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: 

Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач 

кафедри теорії спорту та фізичної культури Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Футорний Сергій Михайлович, доктор наук з 

фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри спортивної медицини 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; 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». 

 

Олійник Михайло Олександрович, викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фізичного виховання і здоровʼя, Запорізький державний медичний університет. 

Назва дисертації: «Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих волейболістів на 

основі використання модельних характеристик змагальної діяльності». Шифр та назва 

спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. 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: Костюкевич Віктор 

Митрофанович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 

теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; Соловей Олександр Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, декан факультету фізичного виховання Придніпровської державної академії 

фізичної культури і спорту. 
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Петрухнов Олександр Дмитрович, старший викладач кафедри фізичного виховання та 

здоров’я, Харківський національний медичний університет. Назва дисертації: «Комплексна 

фізична реабілітація студентів, хворих на хронічний бронхіт у період реконвалесценції». 

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: Рубан Лариса Анатоліївна, 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри медичних дисциплін та 

охорони здоров’я Харківської державної академії фізичної культури. Офіційні опоненти: 

Жарова Ірина Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, професор 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і 

спорту України; Онищук Вікторія Євгенівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

  

 

 

Хлопецький Василь Михайлович, інструктор з оздоровчої гімнастики, ТОВ 

«Оздоровчий центр «ТОДА». Назва дисертації: «Корекція негативних психічних станів 

студентів засобами оздоровчого фітнесу». Шифр та назва спеціальності – 24.00.02 – фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення. 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: Курилюк Сергій Іванович, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні 

опоненти: Футорний Сергій Михайлович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, завідувач кафедри спортивної медицини Національного університету фізичного 

виховання і спорту України; Колос Микола Анатолійович, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров`я 

людини Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

 

Шишкіна Олена Миколаївна, старший викладач кафедри фізичного виховання, 

Дніпровський державний технічний університет. Назва дисертації: «Індивідуалізація занять 

оздоровчим фітнесом з жінками 21-25 років з урахуванням оваріально-менструального 

циклу». 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: Муллагільдіна Алла Ядікарівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії Харківської державної 

академії фізичної культури. Офіційні опоненти: Круцевич Тетяна Юріївна, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України; Мартинюк 

Ольга Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного 

виховання і спорту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 
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Федоренко Тетяна Анатоліївна, лікар-стоматолог відділення терапевтичної 

стоматології Стоматологічного медичного Центру Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця. Назва дисертації: «Механізм участі громадськості в формуванні та 

реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.01 

Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. 

Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник: Ярош Наталія Петрівна, доктор 

наук з державного управління, доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Кульгінський Євгеній Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент 

кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет»; 

Рудовська Світлана Іванівна, кандидат наук з державного управління. 

 

 

Козак Іван Павлович, заступник директора Українського науково-дослідного 

інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби Безпеки України.  Назва 

дисертації: “Реалізація публічного управління в умовах інституційних змін”. Шифр та назва 

спеціальності − 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада  

Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства 

соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; (044) – 284 – 38 – 94). 

Науковий керівник: Войтович Радмила Василівна, доктор наук з державного управління, 

професор, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні 

опоненти: Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного управління, 

професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр 

досліджень проблем публічного управління”; Канавець Марина Володимирівна, кандидат 

наук з державного управління, директор Центру адаптації державної служби до стандартів 

Європейського союзу. 

 

 

Мальцева Алла Михайлівна, науковий співробітник проблемної науково-дослідної 

лабораторії з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України.  Назва дисертації: “Оптимізаційні 

механізми прийняття управлінських рішень в публічній службі”. Шифр та назва спеціальності 

− 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д26.891.02 Інституту підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України 

(03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; (044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник: Войтович 

Радмила Василівна, доктор наук з державного управління, професор, ректор Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні опоненти: Мельничук 

Лариса Михайлівна, доктор наук з державного управління, начальник центру організації 

освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених Інституту новітніх технологій та 

лідерства Національного авіаційного університету; Шпак Олег Анатолійович, кандидат наук 

з державного управління, керівник секретаріату Чернігівської територіальної організації 

Політичної партії «Європейська Солідарність». 

 

 

Паутов Вадим Олексійович, детектив Національного антикорупційного бюро 

України.  Назва дисертації: “Протидія корупції як структурна складова національної безпеки 

України”. Шифр та назва спеціальності − 25.00.05 – державне управління у сфері державної 
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безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України (03038, м. 

Київ, вул. Нововокзальна, 17; (044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник: Дмитренко Геннадій 

Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедрою публічного 

управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України. Офіційні опоненти: Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного 

управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації 

“Центр досліджень проблем публічного управління”; Савка Іван Іванович, кандидат наук з 

державного управління, офіцер Збройних Сил України. 

 

Швидкий Ярослав Юрійович, детектив Національного антикорупційного бюро 

України.  Назва дисертації: “Механізми інституційного забезпечення протидії корупції”. 

Шифр та назва спеціальності − 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. 

Нововокзальна, 17; (044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник: Дмитренко Геннадій 

Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедрою публічного 

управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України. Офіційні опоненти: Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій 

Чернігівського національного технологічного університету; Савка Іван Іванович, кандидат наук 

з державного управління, офіцер Збройних Сил України. 

 

 

Воробйов Сергій Валерійович, голова наглядової ради ГО «Цифрова агенція «Е-

Екологія». Назва дисертації «Запровадження цифрових механізмів громадського контролю у 

природоохоронній сфері». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 

управління. Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при 

Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий 

керівник: Наместнік Вікторія Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного 

управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Шведун Вікторія Олександрівна, 

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; 

Биркович Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

 

 

Рибченко Артем Сергійович, Надзвичайний і Повноважний Посол України в 

Швейцарській Конфедерації. Назва дисертації «Механізми впровадження цифрової 

дипломатії органами державної влади у сфері зовнішніх зносин України». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.02 у 

Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. 

Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий керівник: Карпенко Олександр 

Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри 

інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного 

управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Степанов Віктор Юрійович, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
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доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри туристичного бізнесу 

Харківської державної академії культури Міністерства культури та інформаційної політики 

України; Бричук Костянтин Григорович, кандидат наук з державного управління, директор 

ТОВ «Печерськ», головний редактор газети «Печерськ». 

 

 

Удод Євген Григорович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Формування 

регіональної системи підтримки проектів місцевого розвитку». Шифр та назва спеціальності 

– 25.00.04 – місцеве самоврядування. 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: Маматова Тетяна Валеріївна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Кравченко Тетяна Анатоліївна, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та 

землеустрою Класичного приватного університету, м. Запоріжжя; Мунько Анна Юріївна, 

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління та адміністрування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

 

Багрім Ольга Андріївна, старший викладач кафедри державного управління та 

місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. Назва 

дисертації: «Формування потенціалу державної служби України в умовах аксіологічного 

транзиту». Шифр та назва спеціальності – 25.00.03 – державна служба. 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: Антонова Ольга Валеріївна, доктор наук з 

державного управління, доцент, учений секретар, професор кафедри державного управління 

та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні 

опоненти: Сурай Інна Геннадіївна, доктор наук з державного управління,  доцент, професор 

кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного 

управління при Президентові України (м. Київ); Марценюк Олена Олександрівна, кандидат 

наук з державного управління, керівник навчально-наукового центру Університету митної справи 

та фінансів (м. Дніпро). 

 

Богданов Станіслав Геннадійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Стратегічне проектування розвитку системи медичної реабілітації в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління.  Спецрада К 41.863.01 Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-97-05).  

Науковий керівник: Безверхнюк Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Рингач Наталія Олександрівна, доктор наук з державного 

управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу 

демографічного моделювання та  прогнозування Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України; Бондарева Ліна Володимирівна, кандидат наук з 
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державного управління, заступник директора Департаменту охорони здоров’я Херсонської 

обласної державної адміністрації, доцент кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Херсонського національного технічного університету.  

 

 

Сенча Сергій Анатолійович, начальник відділу комунікацій з громадськістю 

Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації. Назва дисертації: «Державний механізм стимулювання розвитку 

громадянського суспільства (на прикладі Одеської області)». Шифр та назва спеціальності – 

25.00.02 – механізми державного управління.  Спецрада К 41.863.01 Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-97-05).  Науковий 

керівник: Безверхнюк Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні 

опоненти: Крутій Олена Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України; 

Ясиневич Станіслав Людвигович, кандидат наук з державного управління, Генеральний 

директор ТОВ «Телекомпанія «Регіон». 
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