
01.02.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Володимир Олексійович, провідний інженер фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. Назва 

дисертації: «Динаміка озонового шару під впливом планетарних хвиль та тропічних 

аномалій». Шифр та назва спеціальності: 05.07.12 − дистанційні аерокосмічні дослідження. 

Спецрада Д 26.208.01 Головної астрономічної обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 27; тел. (044) 526-08-69). Науковий керівник: Міліневський 

Геннадій Петрович, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України. Офіційні опоненти: Залізовський Андрій Владиславович, доктор фізико-

математичних наук, завідувач відділу радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного 

інституту НАН України; Краковська Світлана Володимирівна, кандидат фізико-

математичних наук, завідувач лабораторії прикладної кліматології відділу прикладної 

метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України 

та НАН України.  

 

 

Квасниця Галина Андріївна, асистент кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики  Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: “Побудова та аналіз h-

адаптивних схем методу скінченних елементів для задач теорії пружності”. Шифр та назва 

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

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

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

Шинкаренко Георгій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач  

кафедри інформаційних систем Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти: Дробенко Богдан Дем’янович, доктор фізико-математичних наук, 

провідний науковий співробітник відділу теорії фізико-механічних полів Інституту 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; Семенов 

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

обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Ходько Аліна Андріївна, молодший науковий співробітник відділу когерентної і 

квантової оптики Інституту фізики НАН України. Назва дисертації: “Оптичні характеристики 

фотохромних  молекул діарилетенів  та систем  фотохромні молекули - наночастинки”. Шифр 

та назва спеціальності  – 01.04.05 –  оптика, лазерна фізика. Спецрада-  Д  26.159.01 Інституту 

фізики  НАН  України   (03028, м. Київ,   проспект Науки,  46; тел.(525 - 12 - 20). Науковий 

керівник: Качалова Наталія Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник відділу когерентної  і квантової оптики  Інституту фізики НАН 

України. Офіційні опоненти: Кондратенко Сергій Вікторович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, професор кафедри оптики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Лимаренко Руслан Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, 

вчений секретар Міжнародного центру  «Інститут прикладної оптики» НАН України. 
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Бешлей Андрій Володимирович, асистент кафедри обчислювальної математики 

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

розв'язування плоских задач для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами методом 

інтегральних рівнянь». Шифр та назва спеціальності – 01.01.07 – обчислювальна математика. 

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.07 Львівського національного університету імені Івана 

Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-45-93). Науковий керівник: 

Хапко Роман Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

обчислювальної математики Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти: Солодкий Сергій Григорович, доктор фiзико-математичних наук, 

завідувач лабораторією оптимальних методів для обернених задач відділу обчислювальної 

математики Інституту математики НАН України; Кутнів Мирослав Володимирович, доктор 

фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу числових методів 

математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. 

Підстригача НАН України. 

 

 

Майборода Максим Віталійович, науковий співробітник лабораторії математичної 

фізики відділу статистичної радіофізики, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. 

Я. Усикова НАН України, м. Харків. Назва дисертації: «Аналіз і синтез хвилевідних елементів 

дисперсійних компресорів електромагнітних імпульсів». Шифр та назва спеціальності -  

01.04.03 – радіофізика. Спецрада Д 64.157.01 Інституту радіофізики та електроніки      ім. О. 

Я. Усикова НАН України (61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12;  тел. (057) 763-43-19). 

Науковий керівник: Пазинін Вадим Леонідович, доктор фізико-математичних наук, 

завідувач лабораторії математичної фізики відділу статистичної радіофізики Інституту 

радіофізики та електроніки    ім. О. Я. Усикова НАН України,        м. Харків. Офіційні опоненти: 

Вертій Олексій Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 

фізичних основ електронної техніки  Харківського національного університету  

радіоелектроніки МОН України;  Бутрим Олександр Юрійович, доктор фізико-

математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри теоретичної 

радіофізики Харківського національного університету  імені В. Н. Каразіна МОН України. 

 

 

 

 

Бугера Максим Ярославович,  інженер 1 кат. відділу тонкого органічного синтезу, 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Назва дисертації: 

«Використання нових дифлуорометиленовмісних будівельних блоків для синтезу аналогів 

природних амінокислот та азотовмісних гетероциклів». Шифр та назва спеціальності – 

02.00.10 – біоорганічна хімія. Спецрада Д 26.220.01 Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії 

ім. В.П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 296-04-09). 

Науковий керівник: Кондратов Іван Сергійович, кандидат хімічних наук, старший науковий 

співробітник відділу тонкого органічного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії 

ім. В.П. Кухаря НАН України. Офіційні опоненти:  Шермолович Юрій Григорович, доктор 

хімічних наук, професор, заступник директора,  завідувач відділом хімії органічних сполук 

сірки Інституту органічної хімії НАН України; Бійцева Ангеліна Володимирівна, кандидат 

хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Гунько Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища, Дніпровський державний технічний університет. Назва 

дисертації: «Закономірності розподілу кадмію в едафотопах урбанізованих територій 

м. Кам’янське». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 08.051.04 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 

72, тел. (056) 374-98-01). Науковий керівник: Цвєткова Ніна Миколаївна, доктор біологічних 

наук, професор, професор кафедри, геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Бессонова Валентина 

Петрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового 

господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Сараненко 

Інна Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри географії та екології 

Херсонського державного університету. 

 

 

Чорна Ірина Віталіївна, методист Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області. Назва дисертації: «Вплив гліфосатрезистентної генетично 

модифікованої сої на показники білкового обміну та антиоксидантну систему щурів». Шифр 

та назва спеціальності – 03.00.04  біохімія. Спецрада К 35.368.01 Інститут біології тварин 

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

Григорій Васильович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу селекції, розведення, годівлі та технології виробництва продукції тваринництва 

Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України. Офіційні 

опоненти: Юкало Володимир Глібович, доктор біологічних наук, професор, професор 

кафедри харчової біотехнології та хімії Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя МОН України; Воробець Наталія Миколаївна, доктор 

біологічних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

 

 

 

Романчук Інна Федорівна, провідний інженер лабораторії методів обробки даних 

дистанційного зондуання відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні 

Землі, Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту 

геологічних наук Національної академії наук України». Назва дисертації: «Методика 

визначення вологості земного покриву за даними дистанційного зондування». Шифр та назва 

спеціальності – 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. Спецрада Д 26.162.03 

Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 

наук Національної академії наук України» (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б, (044) 482-

01-66). Науковий керівник: Пазинич Наталія Вікторінвна, кандидат географічних наук, 

старший науковий співробітник відділу аерокосмічних досліджень в геоекології Державної 

установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН 

України». Офіційні опоненти: Кохан Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, 

професор, завідувачка кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України; Кріль Тетяна Василівна, кандидат 

геологічних наук, старший науковий співробітник відділу інженерної геології Інституту 

геологічних наук НАН України. 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ   
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Запорожець Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри технічних та програмних 

засобів автоматизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського». Назва дисертації: «Метод оцінки екологічної безпеки забруднення 

ґрунтів промисловим підприємством». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна 

безпека. Спецрада Д 26.880.01 Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-

31-31). Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Бойко Тетяна Владиславівна 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського». Офіційні опоненти: Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, 

завідувач кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій 

МОН України; Яковлев Євген Олександрович, доктор технічних наук, провідний науковий 

співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН 

України. 

 

Авдєєнко Гліб Леонідович, старший викладач кафедри телекомунікацій, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Назва дисертації: «Методи просторової обробки сигналів в радіотехнічних системах при 

прийманні електромагнітних хвиль зі сферичними фазовими фронтами». Шифр та назва 

спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Спецрада Д.26.002.14 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

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

керівник: Якорнов Євгеній Аркадійович, кандидат технічних наук, професор, професор 

кафедри телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Конін Валерій 

Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри аеронавігаційних систем 

Національного авіаційного університету; Войтко Віталій Віталійович, кандидат технічних 

наук, начальник науково-дослідної лабораторії  науково-дослідного управління військової 

частини А1906. 

 

 

 

Лещенко Віталій Петрович, заступник директор. ТОВ «Престижбудцентр» (м. Київ). 

Назва дисертації – «Оптимізація теплових оболонок, що перебувають під дією різних 

кліматичних впливів». Шифр та назва спеціальності 05.01.01  прикладна геометрія, інженерна 

графіка. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.056.06. Назва установи, її підпорядкованість, 

адреса i телефон  Київський національний університет будівництва i архітектури МОН 

України (03037, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 31; тел. (044) 241-55-33. Науковий керівник – 

Скочко Володимир Ігорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

архітектурних конструкцій, Київський національний університет будівництва i архітектури; 

Офіційний опонент: Аушева Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»; 

Арутюнян Ірина Андріївна, доктор технічних наук, професор завідувач кафедри 

промислового та цивільного будівництва, Запорізький національний університет. 

 

 

Гринюк Вікторія Ігорівна, асистент кафедри туризму Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. Назва дисертації: «Закономірності 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ   
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самоочищення природних водотоків у межах впливу нафтогазовидобувних підприємств (на 

прикладі НГВУ  «Долинанафтогаз»)». Шифр та назва спеціальності: 21.06.01 екологічна 

безпека. Спецрада Д 20.052.05 Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (8-0342) 54-71-39, 54-72-

66). Науковий керівник: Архипова Людмила Миколаївна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри туризму Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. Офіційні опоненти: Петрушка Ігор Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності 

Національного університету «Львівська політехніка»; Сабан Віталій Зіновійович, кандидат 

технічних наук, провідний інженер департаменту інтегрованого керування родовищами ПАТ 

«Укрнафта». 

 

 

Засідко Ірина Богданівна, завідувач сектору в Івано-Франківській області Державного 

агентства водних ресурсів України. Назва дисертації: «Зменшення техногенного 

навантаження при очищенні стічних вод та утилізації осаду». Шифр та назва спеціальності – 

21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 20.052.05 Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (8-

0342) 54-71-39, 54-72-66). Науковий керівник: Полутренко Мирослава Степанівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти: Мальований Мирослав 

Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого 

природокористування Національного університету «Львівська політехніка»; Волошкіна 

Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та 

навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

 

Бець Світлана Олександрівна, помічник керівника, ТОВ «Дижон». Назва дисертації: 

«Удосконалення методу розрахунку просторової видимості на автомобільних дорогах». Шифр 

та назва спеціальності – 05.22.11 – «Автомобільні шляхи та аеродроми». Спецрада Д 26.059.02 

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

1; тел. (044) 280-73-38). Науковий керівник: Пальчик Анатолій Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент, професор кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою 

Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: Смірнова Наталія 

Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва та 

експлуатації автомобільних доріг Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету; Вирожемський Валерій Костянтинович, кандидат технічних наук, начальник 

центру нормоконтролю, оцінки відповідності та міжнародного співробітництва ДП 

«ДерждорНДІ». 

 

 

Чиженко Наталія Петрівна, старший викладач кафедри мостів, тунелів та 

гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. Назва дисертації: 

«Удосконалення методу оцінки довговічності цементобетонного покриття автомобільних 

доріг». Шифр та назва спеціальності – 05.22.11 – «Автомобільні шляхи та аеродроми». 

Спецрада Д 26.059.02 Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М. 

Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38). Науковий керівник: Онищенко Артур 

Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри мостів, тунелів та 

гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: 

Солодкий Сергій Йосифович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
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автомобільних доріг та мостів Національного університету «Львівська політехніка»; Стьожка 

Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, директор ТОВ «Гранбуд Лідер». 

 

 

Гордіюк Микола Петрович, віце-президент Міжнародної академії наук інноваційних. 

Назва дисертації: «Міцність і деформативність залізобетонних плит при силових і 

високотемпературних впливах». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні 

конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 64.056.04 Харківський національний університет 

будівництва та архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел.(057)700-02-50). Науковий 

керівник: Голоднов Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. 

Шимановського», учений секретар. Офіційні опоненти: Клименко Євгеній Володимирович, 

доктор технічних наук професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та 

транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури. Поклонський 

Віктор Григорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник лабораторії 

моделювання процесів тепломасообміну в об’єктах енергетики і технологіях Інститута 

технічної теплофізики НАН України. 

 

 

Єрофєєва Аліна Анатоліївна старший викладач кафедри теплоенергетики та 

гідроенергетики Запорізького національного університету, м. Запоріжжя. Назва дисертації: 

«Підвищення енергоефективності камерних нагрівальних печей шляхом використання 

керованих електричних полів». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – технічна теплофізика 

та промислова теплоенергетика. Спецрада Д 08.084.05 Національної металургійної академії 

України (49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, тел. +38(056) 745-31-56). Науковий керівник: 

Качан Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор, професор  кафедри 

електропостачання промислових підприємств Національного університету «Запорізька 

політехніка», м. Запоріжжя. Офіційні опоненти: Габрінець Володимир Олексійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро; Кузьмін 

Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу 

високотемпературної термогазодинаміки Інституту технічної теплофізики Національної 

академії наук України, м. Київ.  

 

 

Мартиросян Ірина Ашотівна, старший викладач кафедри товарознавства та митної 

справи, Одеська Національна академія харчових технологій. Назва дисертації: «Формування 

якості та безпечності текстильних виробів з біоцидною обробкою». Шифр та назва 

спеціальності – 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. Спецрада К 32.075.04 
Луцького національного технічного університету (43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. 

Львівська, 75; тел. (0332) 74-61-03).  Офіційні опоненти: Чурсіна Людмила Андріївна, доктор 

технічних наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства, стандартизації і сертифікації 

Херсонського національного технічного університету; Ніколайчук Лариса Григорівна, 

кандидат технічних наук, доцент, викладач вищого навчального закладу кафедри управління 

повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення загальновійськового факультету 

Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. 

 

Ільїнська Ольга Ігорівна, старший викладач, Національний технічного університет 

«Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації:  «Зниження професійного ризику 

працівників офісів типу «Open space»». Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – охорона 

праці. Спецрада К 26.802.01 Державної установи «Національний науково-дослідний інститут 
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промислової безпеки та охорони праці» (04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. +38(066)153-

61-50). Науковий керівник: Березуцький Вячеслав Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища». Офіційні 

опоненти: Сукач Сергій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки Кременчуцького національного 

університету  ім. Михайла Остроградського; Данова Карина Валеріївна, кандидат технічних 

наук, доцент, в. о. завідувача кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

 

Ткалич Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник, Державна установа 

«Національний науково–дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці». Назва 

дисертації: «Удосконалення методичних підходів до управління професійними ризиками на 

підприємствах гірничодобувної галузі». Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – охорона 

праці. Спецрада К 26.802.01 Державної установи «Національний науково-дослідний інститут 

промислової безпеки та охорони праці» (04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13; тел. +38(066)153-

61-50). Науковий керівник: Кружилко Олег Євгенович, доктор технічних наук, завідувач 

відділу Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки 

та охорони праці». Офіційні опоненти: Чеберячко Юрій Іванович, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»; Євтушенко Ольга Володимирівна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці Національного 

університету харчових технологій. 

 

Яїцький Сергій Миколайович, аспірант кафедри технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Назва дисертації «Низькоемісійні флоат-стекла зі зміцненими магнетронними покриттями». 

Шифр та назва спеціальності – 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. 

Спецрада Д 64.050.03 Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий керівник: 

Брагіна Людмила Лазарівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Голеус Віктор Іванович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології кераміки, скла та будівельних 

матеріалів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;   Світличний 

Євгеній Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут 

фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.  

 

 

Семиног Микола Миколайович, начальник ДСНС Броварського району Київської 

області. Назва дисертації: «Оцінювання та регулювання технічного стану безкаркасних 

будинків з урахуванням високотемпературних і деформаційних впливів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 64.056.04 

Харківський національний університет будівництва та архітектури (61002, м. Харків, вул. 

Сумська, 40; тел.(057)700-02-50). Науковий керівник: Голоднов Олександр Іванович, доктор 

технічних наук, професор, Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут 

сталевих конструкцій  імені В.М. Шимановського», учений секретар. Офіційні опоненти: 

Клименко Євгеній Володимирович, доктор технічних наук професор, завідувач кафедри 

залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва 

та архітектури. Поклонський Віктор Григорович, кандидат технічних наук, старший 
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науковий співробітник лабораторії моделювання процесів тепломасообміну в об’єктах 

енергетики і технологіях Інститута технічної теплофізики НАН України. 

 

 

Єліссаві Камал Кхаліфа А,  асистент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії 

Київського національного університету будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Методи 

підвищення сталості мережевої синхронізації в сучасній мультисервісній макромережі». 

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада 

Д 26.062.19 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, 

тел. 044-406-71-25). Науковий керівник: Хлапонін Юрій Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського національного 

університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Гаврилко Євген 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації 

проектування енергетичних процесів і систем Київського національного технічного 

університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Бойко Юлія 

Петрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних 

систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Осіпчук Аліна Олександрівна, асистент кафедри телекомунікаційних та 

радіоелектронних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Стійкі завадозахищені методи та 

алгоритми оцінювання інформаційних параметрів сигналів в радіотехнічних системах». Шифр 

та назва спеціальності – 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. Спецрада 

Д 26.062.19 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, 

тел. 044-406-71-25). Науковий керівник: Прокопенко Ігор Григорович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Павліков Володимир 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

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

інститут»; Ільницький Анатолій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

інформаційно-телекомунікаційних мереж Інституту телекомунікаційних систем 

Національного технічного університету України «КПІ» імені Ігоря Сікорського. 

 

 

Войтецький Ігор Євгенович, старший викладач кафедри автоматизації суднових 

енергетичних установок Національного університету «Одеська морська академія». Назва 

дисертації: «Удосконалення управління енергетичною установкою за допомогою модельно-

орієнтованої системи підтримки прийняття рішень». Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 

– Автоматизація процесів керування. Спецрада Д 41.052.01 Одеського національного 

політехнічного університету (65044, м. Одеса,проспект Шевченка, 1; тел. (048) 705-83-37). 

Науковий керівник: Вишневський Леонід Вікторович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри автоматизації суднових енергетичних установок Національного 

університету «Одеська морська академія». Офіційні опоненти: Водічев Володимир 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханічної 

інженерії Одеського національного політехнічного університету; Тимченко Віктор 

Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри морського 

приладобудування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 
 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Абрамович Антон Олексійович, інженер I-ї категорії  кафедри радіотехнічних 

пристроїв та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Удосконалення вихрострумового методу 

контролю для ідентифікації металевих предметів». Шифр та назва спеціальності – 05.11.13 – 

прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Спецрада Д 26.002.18 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

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

керівник: Баженов Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

приладів і систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України 

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

Григорій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Комп’ютерні 

та радіоелектронні системи контролю та діагностики» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Монченко Олена Володимирівна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини 

Національного авіаційного університету. 

 

 

 

Жолткевич Галина Григоріївна, інженер 1 категорії, відділ глобальних і локальних 

мереж навчального центру комп’ютерних технологій Управління якості освіти, Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна. Назва дисертації: «Математичне моделювання 

процесів реплікації даних у розподілених сховищах». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02– 

математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада    Д 64.180.01  Інституту  

проблем   машинобудування   ім. А.М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул. 

Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-24). Науковий керівник: Руккас Кирило Маркович, 

доктор технічних наук, доцент, професор  кафедри теоретичної та прикладної інформатики 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Гребеннік 

Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач  кафедри системотехніки 

Харківського національного університету радіоелектроніки; Глибовець Андрій 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики 

Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

 

 

 

 Дейнека Олег Юрійович, старший викладач кафедри вищої математики 

Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Назва 

дисертації: «Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з криволінійними ребрами 

жорсткості  за наявності міжфазних розрізів». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – 

механіка деформівного твердого тіла. Спецрада Д 32.075.01 в Луцькому національному 

технічному університеті (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. (0332)746103). Науковий 

керівник: Сяський Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного 

університету. Офіційні опоненти: Мікуліч Олена Аркадіївна, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного 

університету; Кузь Ольга Назарівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

Рубан Владислав Миколайович, старший викладач кафедри прикладної механіки 

Національної металургійної академії України. Назва дисертації: «Підвищення ефективності 
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відновлення колісних пар фрезеруванням робочих поверхонь на верстатах КЖ20». Шифр та 

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

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

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

Сладковський Олександр Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

логістики і транспортних технологій, Сілезький технічний університет, Польща. Офіційні 

опоненти: Клименко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України; 

Балицька Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

механічної інженерії Державного університету «Житомирська політехніка». 

 

 

 Яшанов Іван Михайлович, головний інженер ТОВ «СІТТІМ». Назва дисертації: 

«Методи визначення статистичних характеристик процедур діагностування технічного стану 

наземних засобів аеронавігації». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – Експлуатація та 

ремонт засобів транспорту. Спецрада  Д 26.062.03 Національного авіаційного університету 

(03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, тел. 497-51-51). Науковий керівник: Соломенцев 

Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету. 

Офіційні опоненти: Сагін Сергій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри суднових енергетичних установок Національного університету «Одеська морська 

академія»; Горобченко Олександр Миколайович,  доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри тягового рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та 

технологій. 

 

Варваров Валерій Володимирович, науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії інженерно-авіаційного факультету, Харківський національний університет 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Назва дисертації: «Підвищення ресурсу трибосистем в 

агрегатобудуванні переведенням їх в режим аномально низького тертя та зношування». Шифр 

та назва спеціальності – 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. Спецрада К 64.832.03 

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057)-700-38-98). Науковий керівник: 

Войтов Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

транспортних технологій та логістики Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Аулін Віктор 

Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту 

машин Центральноукраїнського національного технічного університету; Цимбал Богдан 

Михайлович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.  

 

Медведєв Сергій Вікторович, заступник начальника відділу - начальник сектору, 

Державне підприємство «АНТОНОВ». Назва дисертації: «Проектування вакуумних систем 

видалення відходів пасажирських літаків». Шифр та назва спеціальності – 05.07.02 – 

проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. Спецрада Д 26.062.06 

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

Космонавта Комарова, 1); тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник: Бадах Валерій 

Миколайович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри гідро - газових систем 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Козлов Леонід Геннадійович, 
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доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та автоматизації 

машинобудування Вінницького національного технічного університету; Турик Володимир 

Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної 

гідроаеромеханіки та мехатроніки ММІ Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. 

 

 

Москаленко Владислав Вікторович, інженер виробничо-технічного відділу ТОВ 
«Сумитеплоенерго». Назва дисертації: «Покращення експлуатаційних характеристик насосів 
типу Д шляхом зниження інтенсивності пульсацій тиску у їх проточній частині». Шифр та 
назва спеціальності – 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. Спецрада 
Д 64.050.11 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Сотник 
Микола Іванович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної 
гідроаеромеханіки Сумського державного університету. Офіційні опоненти: Роговий Андрій 
Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної механіки та 
гідравліки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; 
Ольштинський Павло Леонідович, кандидат технічних наук, заступник начальника відділу 
проточних частин АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». 

 

Сорокін Антон Романович, старший викладач кафедри електронних обчислювальних 

машин  Харківського національного університету радіоелектроніки. Назва дисертації: 

«Локалізація та навігація мобільних колісних роботів з використанням методів 

обчислювального інтелекту». Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби 

штучного інтелекту. Спецрада Д 64.052.01 Харківського національного університету 

радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057)702-10-16). Науковий керівник: 

Удовенко Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформатики та комп’ютерної техніки ДВНЗ «Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця. Офіційні опоненти: Каргін Анатолій Олексійович, доктор 

технічних наук, професор,  завідувач кафедри інформаційних технологій Українського 

державного університету залізничного транспорту; Алексієв Олег Павлович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій і мехатроніки 

Харківського національного автодорожнього університету. 

 

Хворост Олександр Григорович, викладач кафедри військово-технічної і військово-

спеціальної підготовки факультету підготовки офіцерів запасу Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Назва дисертації: «Оцінка динамічної 

навантаженості гусеничних машин та шляхи підвищення їх надійності». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада К 64.832.03 

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057)-700-38-98). Науковий керівник: 

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

технології машинобудування та ремонту машин Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. Офіційні опоненти: Дущенко Владислав Васильович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій і систем колісних та 

гусеничних машин ім. О.О. Морозова Національного технічного університету «ХПІ»; 

Стефанов Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного 

університету залізничного транспорту.  
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Шаповалов Геннадій Віталійович, заступник директора інституту інформаційної 

безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій, старший викладач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету. Назва 

дисертації – «Математичне моделювання критичних явищ у багатокомпонентних системах на 

основі напівпровідникових сполук II – VI та III – V груп». Шифр та назва спеціальності: 

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Шифр спеціалізованої вченої 

ради –  К41.052.11  Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, 

пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-86-38). Науковий керівник – Казаков Анатолій Іванович, 

доктор технічних наук, професор  кафедри  кібербезпеки та програмного забезпечення 

Одеського національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: доктор технічних 

наук, професор Федорчук Володимир Анатолійович, Кам’янець-Подільський національний 

університет ім. Івана Огієнка МОНУ, завідувач кафедри інформатики;  кандидат технічних 

наук Красношлик Наталя Олександрівна, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького, доцент кафедри прикладної математики та інформатики.  

 

 

 

Гуцуляк Ганна Сергіївна, методист заочного відділення біотехнологічного 

факультету, Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Назва дисертації: 

“Продуктивні якості лактуючих корів промислового комплексу за тривалого періоду яловості 

та безпліддя”. Шифр та назва спеціальності – 06.02.04 – технологія виробництва продуктів 

тваринництва. Спецрада К 08.804.03 Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету (49600,  м. Дніпро-27, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36. Науковий 

керівник: Піщан Станіслав Григорович доктор сільськогосподарських наук, професор, 

декан біотехнологічного факультету  Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету. Офіційні опоненти: Козир Володимир Семенович доктор 

сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ДУ Інститут 

зернових культур НААН України; Палій Андрій Павлович доктор сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва Харківського  

національного  технічного  університету  сільського  господарства  ім. П. Василенка. 

 

 

 

Кориляк Мирослава Здиславівна, науковий співробітник лабораторії кормів і годівлі 

риб, Інститут рибного господарства НААН. Назва дисертації: «Рибницько-біологічні 

показники коропа при введенні до складу раціону розторопші плямистої». Шифр та назва 

спеціальності – 06.02.03 – рибництво. Спецрада К 26.364.01 Інституту рибного господарства 

НААН України (03164,  м.  Київ, вул. Обухівська, 135;  тел. (094) 827-01-86). Науковий 

керівник: Грициняк Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор 

Інституту рибного господарства НААН. Офіційні опоненти: Лобойко Юрій Васильович, 

доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені   С.З. Гжицького; Марценюк Вадим Петрович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри аквакультури Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ   
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Гулам Шаббір, аспірант кафедри садово-паркового та лісового господарства 

Сумського національного аграрного університету. Назва дисертації: «Продуктивність олійних 

культур родини Brassicaceae залежно від застосування добрив в умовах північно-східного 

Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 

55.859.03 Сумського національного аграрного університету (40021, м. Суми, 

вул. Г. Кондратьєва, 160, тел. (0542) 787640). Науковий керівник: Мельник Андрій 

Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри садово-

паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету МОН 

України. Офіційні опоненти: Рожков Артур Олександрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри рослинництва Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва МОН 

України; Собко Микола Геннадійович, кандидат сільськогосподарських наук, заступник 

директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН 

України. 

 

 

 

 

Бабак Альона Валеріївна, викладач кафедри економіки і менеджменту ВСП «Інститут 

інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури». Назва 

дисертації: «Адаптація вартісно-орієнтованого управління підприємством до об’єктів 

житлової нерухомості». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.10 Київського 

національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, 

м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Ніколаєв Всеволод Петрович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економіки і менеджменту ВСП «Інститут 

інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури». 

Офіційні опоненти: Момот Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувачка кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; Пантелеєв Петро 

Олександрович, кандидат економічних наук, заступник голови Київської міської державної 

адміністрації. 

 
 

Гришкевич Оксана Миколаївна, асистент кафедри економіки та менеджменту ВСП 

«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури». Назва дисертації: «Управління публічними інвестиціями в умовах секторального 

розвитку економіки». Шифр та назва спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 26.056.10 Київського національного університету 

будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-

80). Науковий керівник: Рижакова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач  кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Мельников Олександр Валерійович, доктор 

економічних наук, професор Приватного закладу вищої освіти «ІТ СТЕП Університет»; 

Жарінова Алла Георгіївна, доктор економічних наук, доцент, в.о. директор Державної 

науково-технічної бібліотеки України.  

 

Зеленін Юрій Миколайович, виконавчий директор Міжнародного інституту бізнесу, м. 

Київ. Назва дисертації: «Формування бізнес-моделі закладів освіти дорослих». Шифр та назва 

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

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ   
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діяльності). Спецрада Д 26.142.03 Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 

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

2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Гончаренко Михайло Федорович, кандидат 

економічних наук, доцент, ректор Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Тарасенко 

Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та 

фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну; 

Драган Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

праці та менеджменту Національного університету харчових технологій. 

 

Іванченко Денис Ігорович, молодший науковий співробітник сектору аналізу 

освітнього фінансування відділу освітньої статистики і аналітики в Державна наукова установа 

«Інститут освітньої аналітики» (м. Київ). Назва дисертації: «Прогнозування та 

середньострокове планування ПДВ в Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 26.006.04 Держаного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, просп. 

Перемоги, 54/1; тел. (044) 455-69-04). Науковий керівник: Лондар Сергій Леонідович, доктор 

економічних наук, професор, директор Державної наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики». Офіційні опоненти: Андрущенко Володимир Леонідович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри податкової політики, Університет Державної фіскальної 

служби України Міністерства фінансів України (м. Ірпінь); Тулуш Леонід Дмитрович, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів 

Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ). 

 

 

 

Ковальчук Альона Миколаївна, старший викладач кафедри економіки повітряного 

транспорту Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Мотиваційне 

управління економічною безпекою підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

К 64.108.05 Української інженерно-педагогічної академії (61003, м. Харків, 

вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-79-30). Науковий керівник: Ареф’єва Олена 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

повітряного транспорту Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: 

Штангрет Андрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства: 

Мушнікова Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів Національної металургійної академії України. 

 

 

Корецька Ольга Валеріївна, старший викладач кафедри економіки і фінансів Одеського 

національного морського університету. Назва дисертації: «Теоретико-методичне забезпечення 

управління фінансово-економічною безпекою підприємств основної портової діяльності». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного 

університету (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керівник: 

Котлубай Олексій Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

підприємства і туризму Одеського національного морського університету. Офіційні опоненти: 

Міщенко Максим Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки та менеджменту, Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна; Кібік Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, 
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професор, завідувач кафедри національної економіки Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

 

 

Котко Яна Миколаївна, асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка. Назва дисертації: «Управління розвитком підприємств-виробників продукції 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 55.859.01 Сумського 

національного аграрного університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. 

(0542) 701012). Науковий керівник: Левкіна Руслана Володимирівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка. Офіційні опоненти: Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та 

агропромислової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економіки»; Соколов Микола 

Олександрович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету.  

 

Курепін Вячеслав Миколайович, старший викладач кафедри методики професійного 

навчання Миколаївського національного аграрного університету. Назва дисертації: 

«Упpaвлiння кaдpoвoю безпекoю аграрних пiдпpиємcтв». Шифр та назва спеціальності – 

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

Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного університету (40021, м. Суми, вул. 

Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 701012). Науковий керівник: Нагаєв Віктор Михайлович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Масленніков Євген Іванович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова; Зайцев Юрій Олександрович, доктор 

економічних наук, професор, заступник начальника Головного управління Державної 

податкової служби в Харківській області. 

 

Куценко Ігор Віталійович, директор ТОВ «Грін Вей Агро». Назва дисертації: «Вплив 

інтеграції на розвиток суб’єктів аграрного бізнесу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 55.859.01 Сумського національного аграрного університету (40021, м. Суми, 

вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 701012). Науковий керівник: Маслак Олександр 

Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Сумського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Грановська Вікторія Григорівна, 

доктор економічних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної 

роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету; Ніфатова Олена 

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

бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну. 

 

Луценко Андрій Сергійович, економіст ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс». Назва 

дисертації: «Фіскальне регулювання економіки України». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.063.01 Приватного вищого навчального 

закладу «Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 



01.02.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

16 
 

(044) 423-00-72). Науковий керівник: Прокопенко Наталія Семенівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Приватного вищого 

навчального закладу «Європейський університет». Офіційні опоненти: Мельник Віктор 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана; Ломачинська Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економіки та підприємництва Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. 

 

 

Петриченко Антоніна Іванівна, викладач кафедри економіки та менеджменту ВСП 

«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури». Назва дисертації: «Управління активами будівельних підприємств на засадах 

соціально-відповідального менеджменту». Шифр та назва спеціальності 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.10 

Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський 

пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Чуприна Юрій Анатолійович, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Рижаков Дмитро 

Андрійович, доктор економічних наук, доцент, директор департаменту стратегічного 

планування та будівельного девелопменту ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова 

компанія»; Савчук Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту Закладу вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права».  

 

 

Чабан Ганна Миколаївна, провідний економіст відділу сертифікації та моніторингу 

управління інспектування Державного підприємства обслуговування повітряного руху 

України. Назва дисертації: «Система управління фінансовими ризиками природних 

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

Д 26.063.01 Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» (03115, 

м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 423-00-72). Науковий керівник: Крейдич 

Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та 

прикладної економіки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Полторак Анастасія 

Сергіївна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Миколаївського національного аграрного університету; Виклюк Мар’яна 

Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Секірож Ярослав Васильович, асистент кафедри економіки та менеджменту 

Української інженерно-педагогічної академії. Назва дисертації: «Інноваційне забезпечення 

стійкого розвитку підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада К 64.108.05 

Української інженерно-педагогічної академії (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. 

(057) 733-79-30). Науковий керівник: Карлова Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної 

академії. Офіційні опоненти: Дикань Володимир Леонідович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом 
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Українського державного університету залізничного транспорту; Колещук Орест 

Ярославович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Юхман Ярина Василівна, старший викладач кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на 

засадах інновінгу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада К 64.108.05 Української 

інженерно-педагогічної академії, (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-79-

30). Науковий керівник: Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної 

академії. Офіційні опоненти: Ареф`єва Олена Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного 

університету; Давидова Оксана Юріївна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

 

 

 

 

 

Підскальна Оксана Михайлівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Ґенеза 

дискурсу мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Спецрада К 14.053.02 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (10008, м. Житомир, вул. 

В. Бердичівська, 40, тел. (0412)43-14-17). Науковий керівник: Козловець Микола Адамович, 

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Сафонік 

Лідія Миколаївна, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Саракун Лариса Петрівна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук Національного університету 

харчових технологій. 

 

 

Сіра Оксана Володимирівна, завідувач відділу громадянського та національно-

патріотичного виховання ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» (м. 

Київ). Назва дисертації: «Мeтoдoлoгiчний потенціал принципу кoeвoлюцiї в сучaсному 

eкoлoгiчному пізнанні». Шифр та назва спеціальності – 09.00.09 – філософія науки. Спецрада 

Д 76.051.08 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58002, 

Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; (0372) 58-48-83; 58-48-78). Науковий керівник: Манчул 

Богдана Василівна, кандидат філософських наук, докторантка кафедри філософії та 

культурології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні 

опоненти: Філяніна Неля Миколаївна, доктор філософських наук, доцент, професор 

кафедри фундаментальної та мовної підготовки Національного фармацевтичного університету 

(м. Харків); Наумкіна Олена Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. 

 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ   
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Цихуляк Іван Михайлович, аспірант кафедри культурології, релігієзнавства та теології 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Суспільне вчення католицизму: зміст, соціокомунікативний мандат та форми реалізації». 

Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки). Спецрада Д 

76.051.08 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58002, Чернівці, 

вул. Коцюбинського, 2; (0372) 58-48-83; 58-48-78). Науковий керівник: Шкрібляк Микола 

Васильович, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: 

Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка 

відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. 

Сковороди НАН України; Мартич Руслана Василівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

 

 

Нікіфорова Олена Миколаївна, старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу лінгвістичного забезпечення лінгвістичного науково-дослідного управління науково-

дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Лексико-семантичні та жанрово-стильові особливості воєнно-

політичного перекладу». Шифр та назва спеціальності – 10.02.16 – перекладознавство. 

Спецрада Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-33-43). Науковий керівник: 

Балабін Віктор Володимирович, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри 

військового перекладу Військового інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Ребрій Олександр Володимирович, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Скрябіна Вікторія Борисівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської і німецької філології та 

перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного 

університету. 

 

 

 

 

Годзінська Ірина Леонідівна, завідувачка Природничого музею Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Географічні 

особливості формування та сучасний стан меліоративної системи Багненської долини». Шифр 

та назва спеціальності – 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів. Спецрада К 32.051.08 Волинського національного університету імені 

Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий керівник: 

Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Яцентюк Юрій Васильович, 

доктор географічних наук, доцент, професор кафедри географії Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Чижевська Лариса Тарасівна, 

кандидатка географічних наук, доцентка, доцентка кафедри фізичної географії Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 

Буряк-Габрись Ірина Олександрівна, викладачка Вищого професійного училища № 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ   

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ   
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41 м. Тульчина. Назва дисертації: «Ландшафти містечок Східного Поділля, сучасний стан і 

реконструкція». Шифр та назва спеціальності – 11.00.11 – конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів. Спецрада К 32.051.08 Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 

24-00-18). Науковий керівник: Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри географії Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Офіційні опоненти: 

Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри 

раціонального використання ресурсів та охорони природи Львівського національного 

університету імені Івана Франка, академік академії Вищої освіти України; Чехній Віктор 

Михайлович, кандидат географічних наук, в. о. завідувача відділу ландшафтознавства 

Інституту географії НАН України. 

 

 

 

 

 

Кондратенко Дар’я Юріївна, лаборант кафедри земельного та аграрного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Правові 

засади обліку земель». 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: Бусуйок Діана Вікторівна, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Федорович 

Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри соціального права 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Карпова Вікторія Григорівна, провідний фахівець Навчально-наукового інституту 

права, Університет державної фіскальної служби України. Назва дисертації: «Осудність та 

неосудність у кримінальному праві України та окремих країн ЄС: порівняльне дослідження». 

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

виконавче право. Спецрада Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України 

(08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий 

керівник: Топчій Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, директор Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної 

служби України. Офіційні опоненти: Мисливий Володимир Андрійович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри публічного права Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Рогатинська Ніна 

Зіновіївна, доктор юридичних наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри 

кримінального права та процесу і правоохоронної діяльності Західноукраїнського 

національного університету. 

 

Войтко Анатолій Олександрович, референт Київського апеляційного суду. Назва 

дисертації: «Криміналістична характеристика та розслідування групового порушення 

громадського порядку». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 26.142.05 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ   
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Міжрегіональної Академії управління персоналом, (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, 

тел. 490-95-00). Науковий керівник: Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира 

Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом». Офіційні опоненти: Тагієв Садіг Рза Огли, доктор юридичних наук,  завідувач 

кафедри кримінального та кримінально-виконавчого права та кримінології Академії державної 

пенітенціарної служби України; Павленко Сергій Олексійович, кандидат юридичних наук, 

провідий науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. 

 

Гарбуз Катерина Сергіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Правове 

регулювання діяльності нотаріату як суб’єкта захисту конституційних прав в Україні». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 

61.051.07 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий керівник: 

Бисага Юрій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Офіційні опоненти: Батанов Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. Корецького; Натуркач Руслана 

Павлівна, кандидат юридичних наук, доцент, керівник апарату Закарпатської обласної 

державної адміністрації. 

 

Єдинак Ірина Володимирівна, прокурор відділу міжнародно-правового 

співробітництва Тернопільської обласної прокуратури. Назва дисертації: «Порівняльна 

характеристика кримінальної відповідальності за порушення таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку 

або через комп’ютер, за законодавством України та Республіки Польща». Шифр та назва 

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

Спецрада Д 08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, 

м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник: Бойко Андрій 

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального та 

кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Офіційні опоненти: Куцевич Максим Петрович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Хашев Вадим Георгійович, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ.  

 

 

Іванова Дар’я Андріївна, Головний спеціаліст сектору комунікацій з громадськістю 

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове регулювання міжнародних морський переведень пасажирів». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична 

академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048- 719-87-98). 

Науковий керівник: Кузнецов Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична 

академія». Офіційні опоненти: Писаренко Надія Борисівна, доктор юридичних наук, 
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доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого; Кулієв Арсен Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія». 

 

Крупєй Вікторія Юріївна, старший викладач кафедри правоохоронної та 

антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом». Назва дисертації: «Розслідування порушень правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 

засобами». 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: Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ 

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

опоненти: Князєв Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

оперативно-розшуковаї діяльності Національної академії внутрішніх справ; Божик Валерій 

Іванович, кандидат юридичних наук, народний депутат України, заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики. 

 

Марейченко Олександр Миколайович, радник Віце-прем’єр міністра України – 

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, Кабінет Міністрів України. 

Назва дисертації: «Кримінальна відповідальність за бандитизм». Шифр та назва спеціальності 

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

08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, 

проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник: Коваленко Андрій 

Васильович, доктор юридичних наук, доцент, старший інспектор Управління превентивної 

діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області. Офіційні опоненти: 

Ященко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ; Школа Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри публічного права Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 

 

Симонова Ірина Василівна, старший лаборант кафедри теорії і філософії права, 

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

права людини: теоретичний вимір та практика реалізації». Шифр та назва спеціальності  – 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Спецрада 

Д 64.086.02 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. 

Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (57) 704-93-61). Науковий керівник: Петришин  Олександр 

Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії і філософії права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Наливайко Лариса Романівна, доктор юридичних наук, професор, проректор 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Гиляка Олег Сергійович, 

кандидат юридичних наук, начальник управління планування та координації правових 

досліджень в Україні Національної академії правових наук України. 

 

Бурбело Богдан Анатолійович, начальник відділу криміналістичного забезпечення 

слідчого управління ГУНП в Харківській області. Назва дисертації: «Вивчення особи 

підозрюваного слідчим як елемент окремої криміналістичної методики». Шифр та назва 
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спеціальності - 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного 

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

Науковий керівник: Волобуєв Анатолій Федотович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького 

юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: Даньшин Максим Валерійович, 

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

юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

Мельник Олег Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

Данило Сергій Михайлович, директор ЮК «Данило і партнери». Назва дисертації: 

«Правове регулювання місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської 

імперії: історико-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності - 12.00.01 – теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 64.700.02 

Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва 

Ландау, 27; тел.(057)7398-181). Науковий керівник:  Добкіна Катерина Робертівна, доктор 

юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Державного університету 

інфраструктури та технологій. Офіційні опоненти: Дурнов Євген Сергійович, доктор 

юридичних наук, доцент, заступник начальника управління координації пенсійних та 

соціально-гуманітарних питань – начальник відділу гуманітарних питань Департаменту 

персоналу МВС України; Гиляка Олег Сергійович, кандидат юридичних наук, начальник 

управління планування та координації правових досліджень в Україні Національної академії 

правових наук України. 

 

Князюк Олександр Григорович, начальник Головного сервісного центру МВС 

України. Назва дисертації: «Адміністративні послуги в діяльності сервісних центрів МВС 

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

право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного університету 

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

керівник: Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Соболь Євген Юрійович, доктор 

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

адміністративного права факультету історії та права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Грохольський Вадим 

Петрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри менеджменту та економіки в сімейній 

медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти.  

 

Лупу Адріан Корнелович, адвокат. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

забезпечення дотримання антикорупційних обмежень в публічній службі України». Шифр та 

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

інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнського національного університету 

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

Вячеслав Феодосійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового 

права, адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту права і 

соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.  

Офіційні опоненти: Гречанюк Роксолана Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент 
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кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського 

національного університету; Олійник Олеся Дмитрівна, кандидат юридичних наук, 

заступник голови громадської спілки «Ірпінська агенція розвитку». 

 

Погорєлова Людмила Геннадіївна, науковий співробітник Науково-дослідного 

інституту публічного права. Назва дисертації: «Правове регулювання забезпечення безпеки 

праці в умовах Європейської інтеграції України». Шифр та назва спеціальності 12.00.05 – 

трудове право; право соціального забезпечення. Спецрада Д 64.700.02 Харківського 

національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 

739-81-81). Науковий керівник: Середа Олена Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Обушенко Олександр Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, заступник начальника управління-начальник відділу Служби судової 

охорони Дніпропетровської області; Подорожній Артем Юрійович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Соіч Олег Валерійович, ведучий юрисконсульт Харківського орендного заводу 

«Спортінвентар». Назва дисертації: «Особливості захисту трудових прав громадян які 

працюють дистанційно». Шифр та назва спеціальності 12.00.05 – трудове право; право 

соціального забезпечення. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету 

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

керівник: Козін Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, старший викладач 

кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Яковлєва Галина Олександрівна, 

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого;  Мельник Валентин Володимирович, 

кандидат юридичних наук, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська 

компанія «Мельник і Квашин» в м. Харків. 

 

Стороженко Ірина Олександрівна, головний спеціаліст відділу змісту освіти та 

модернізації освітнього процесу головного управління вищої освіти директорату вищої освіти 

і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Назва дисертації: «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх осіб: історико-правове дослідження (на матеріалах 

українських губерній у складі Російської імперії)». Шифр та назва спеціальності - 12.00.01 – 

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 64.700.02 

Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва 

Ландау, 27; тел.(057)7398-181). Науковий керівник:  Добкіна Катерина Робертівна, доктор 

юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Державного університету 

інфраструктури та технологій. Офіційні опоненти: Россіхін Василь Васильович, доктор 

юридичних, професор, заслужений працівник освіти України, проректор з інноваційно-

корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету 

радіоелектроніки; Ковач Олена Валеріївна, кандидат юридичних наук, помічник адвоката. 

 

Абрамовський Роман Романович, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів 

України. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади участі громадян у процесі 

прийняття рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища». 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, 
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вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

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

академії внутрішніх справ; Офіційні опоненти: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Запорізького національного 

університету; Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

Віговський Сергій Іванович, Голова Сквирського районого суду Київської області. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади контролю за діяльністю місцевих судів». 

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: Скрипа Євген 

Васильович, доктор юридичних наук, наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності 

та запобігання корупції Навчально-наукового інституту №3 Національної академії внутрішніх 

справ; Офіційні опоненти: Бурлака Ольга Станіславівна, доктор юридичних наук, 

професор, старший інспектор сектору кадрового забезпечення Обухівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській області; Татарова Тетяна 

Олександрівна, кандидат юридичних наук, юрист правової корпорації Татаров, Фариник, 

Головко. 

 

Ізотов Віталій Валерійович, юрист по міжнародним проектам «Group DF GmbH». 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади забезпечення та реалізації державної 

політики у сфері державного фінансового контролю». 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: Козін Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

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

академії внутрішніх справ; Могілевська Людмила Геннадіївна, кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики Харківського 

національного університету внутрішніх. 

 

Кононенко Сергій Васильович, в.о. начальника Головного управління Державної 

фіскальної служби у м. Києві. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади 

адміністрування податків у сфері обігу підакцизних товарів». 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: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, т.в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; Офіційні опоненти: Гаруст Юрій 

Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, 

господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту 

права Сумського державного університету; Шкарупа Костянтин Вікторович, кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник громадської організації «Академія 

адміністративно-правових наук». 
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Луценко Лідія Анатоліївна, старший юрисконсульт відділу правового забезпечення 

Головного управління Національної поліції в Херсонській області. Назва дисертації: 

«Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб». Шифр 

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

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 Національного наукового центру 

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 

(61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-20-01). Науковий керівник: Сімакова-

Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, заступник директора з наукової роботи 

Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: Даньшин Максим Валерійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи 

Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; Орлова Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

 

 

Макаренко Микола Миколайович, адміністратор територіального сервісного центру 

3246 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській області. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові методи діяльності Національної поліції України в умовах 

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

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

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

Боровик Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного 

факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 

Дем’янчука; Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, т.в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; Оганісян Цагік Вазгенівна, кандидат 

юридичних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту заочного навчання та 

підвищення кваліфікації заочного навчання цивільних осіб Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

 

Махніцький Олег Ігорович, адвокат адвокатського об’єднання «Валько та партнери». 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади дотримання прав людини в діяльності 

органів прокуратури 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: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, т.в.о. 

начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор; Офіційні опоненти: Шатрава Сергій Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем 

забезпечення діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Діденко Ірина Вікторівна, кандидат юридичних наук, заступник начальника управління 

стратегічного планування – начальника відділу розвитку напрямків кримінально-правової 

політики Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу 

Генерального прокурора. 

 

Павчук Сергій Славійович, начальник управління процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності 

Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, 
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які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального 

прокурора. Назва дисертації: «Адміністративні процедури в діяльності органів прокуратури 

України: проблеми адміністративно-правового регулювання». 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: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 

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

справ; Офіційні опоненти: Шаповал Роман Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Титарчук Василь 

Васильович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Громадської 

організації «Академія адміністративно-правових наук». 

 

Тимошенко Вадим Олександрович, слідчий Першого слідчого відділу (відділу з 

розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління 

Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення діяльності Державного бюро 

розслідувань». 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: 

Татарова Тетяна Олександрівна, кандидат юридичних наук, юрист правової корпорації 

Татаров, Фариник, Головко; Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

юридичних наук, професор, т.в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; Солнцева 

Христина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

Чорней Василь Степанович, начальник першого відділу організації процесуального 

керівництва та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням 

законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду 

за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 

організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правовий примус в діяльності органів прокуратури 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: Трофімцов Владислав 

Анатолійович, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник приватної 

установи «Науково-дослідний інститут публічного права»; Офіційні опоненти: Чумак 

Володимир Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, т.в.о. начальника відділу 

організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Білик Вадим Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

поліцейського права Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Пупена Василь Васильович, державний інспектор митного посту «Чоп-Залізничний» 

Закарпатської митниці ДФС України. Назва дисертації: «Конституційно-правове регулювання 

відносин держави і церкви в Словаччині». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

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

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. 
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Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий керівник: Громовчук Мирослава Володимирівна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Жаровська Ірина Мирославівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка»; Натуркач Руслана Павлівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, керівник апарату Закарпатської обласної державної 

адміністрації. 

 

Судець Олена Миколаївна, помічник судді Вінницького міського суду Вінницької 

області. Назва дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення водного 

законодавства». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 08.727.04 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). 

Науковий керівник: Олійник Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Вознюк Андрій 

Андрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач наукової лабораторії з проблем 

протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ; Боровик Андрій 

Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.  

 

 

Дмитренко Сергій Олександрович, прокурор Офісу Генерального прокурора. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції 

держави у сфері оподаткування в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 64.896.01 

Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). 

Науковий керівник: Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного 

університету. Офіційні опоненти: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 

справ; Біла Вікторія Русланівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника 

факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 

міліції Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

Приходько Владлена Олександрівна, старший інспектор організаційно-аналітичного 

відділу Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування 

Головного управління Національної поліції у місті Києві. Назва дисертації: «Теоретичні та 

практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України». 

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

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 Національного 

наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства 

юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий 

керівник: Кікінчук Василь Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 

криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Пиріг Ігор Володимирович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Давиденко В’ячеслав 
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Віталійович, кандидат юридичних наук, заступник начальника – начальник кримінальної 

поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області. 

 

 

Салманов Олексій Валерійович, викладач кафедри кримінального процесу та 

організації досудового слідства Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Назва дисертації: «Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи». Шифр та назва спеціальності 

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

розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 Національного наукового центру «Інститут 

судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (61177, 

м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-20-01). Науковий керівник: Сімакова-

Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, заступник директора з наукової роботи 

Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: Даньшин Максим Валерійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи 

Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; Коваль Алла Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. 

 

 

Сімонцева Людмила Олександрівна, фахівець навчально-методичного відділу, 

старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Херсонського 

державного аграрно-економічного університету. Назва дисертації: «Теоретико-правові основи 

альтернативних засобів розв’язання кримінально-правових конфліктів». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 Національного наукового центру 

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 

(61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-20-01). Науковий керівник: Стратонов 

Василь Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого 

права Херсонського державного університету. Офіційні опоненти: Слінько Дмитро 

Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових 

дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; Свиридова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, завідувач 

лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України. 

 

 

Стоянова Галина Петрівна, фізична особа-підприємець, адвокат, засновник 

товариства з обмеженою відповідальністю «Правовий консалтинг «ЛЕКС». Назва дисертації: 

«Криміналістична характеристика й особливості розслідування крадіжок з житлових будинків 

садибного типу». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 

Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). 

Науковий керівник: Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Даньшин Максим Валерійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи 

Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 
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Мудрого; Кравченко Олександр Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Інституту економіки 

та права Класичного приватного університету.  

 

 

Тіщенко Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри адміністративного, 

кримінального права і процесу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 

університет бізнесу і права». Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 

охорони прав і свобод громадян органами Національної поліції України». Шифр та назва 

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

право. Спецрада К 64.896.01 Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. 

Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 

8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Ненько Сергій Сергійович, кандидат 

юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, кримінального права і 

процесу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права». 

Офіційні опоненти: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; Богданюк 

Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Національного наукового 

центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції 

України. 

 

 

Федотов Ігор В’ячеславович, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду. 

Назва дисертації: «Адміністративні суди у системі суб’єктів забезпечення законності в 

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

право; інформаційне право. Спецрада К 64.896.01 Національного наукового центру «Інститут 

судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 

(61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Русецький 

Анатолій Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник 

Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: Музичук Олександр Миколайович, 

доктор юридичних наук, професор, декан факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного 

університету. 

 

 

Фурса Вадим Вікторович, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: «Кримінальна відповідальність за 

розбещення неповнолітніх». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 08.727.04 Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 

370-98-00). Науковий керівник: Лень Валентин Валентинович, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри публічного права Інституту соціальних та гуманітарних наук 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Офіційні опоненти: 

Титаренко Олексій Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник служби 

інформаційно-аналітичної роботи територіального управління Служби судової охорони у 

Дніпропетровській області; Кулик Людмила Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ.  
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Чубірко Володимир Володимирович, директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Росток». Назва дисертації: «Конституційно-правове регулювання участі 

політичних партій у місцевих виборах в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 

61.051.07 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий керівник: 

Джуган Володимир Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний 

університет”. Офіційні опоненти: Дешко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор, кафедри конституційного права Інституту права Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка; Натуркач Руслана Павлівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, керівник апарату Закарпатської обласної державної адміністрації. 

 

Книш Зоряна Ігорівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

юридичного факультету Волинського національного національного університету імені Лесі 

Українки. Назва дисертації: «Цивільно-правова охорона власності внутрішньо переміщених 

осіб». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнського національного 

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

керівник: Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету. 

Офіційні опоненти: Гринько Світлана Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова; Аврамова Ольга Євгенівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Переверзєв Дмитро Миколайович, викладач вищої категорії Вищого навчального 

закладу Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. П. Сая. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади охорони прав дітей з інвалідністю». Шифр та 

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

інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнського національного університету 

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

Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. Офіційні опоненти: Шатрава Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії 

з проблем забезпечення діяльності поліції Харківського національного університету 

внутрішніх справ; Журавльова Зоря Владленівна, кандидат юридичних наук, приватний 

нотаріус київського міського нотаріального округу. 

 

 

Ткаченко Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри права та соціально-

економічних відносин Кіровоградського інституту розвитку людини Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». Назва дисертації: «Адміністративно-

правові засади реалізації соціальної функції держави». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 
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– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 

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

(0352)47-50-51). Науковий керівник: Кондратенко Віталій Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка.  Офіційні опоненти: Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 

Харківського національного університету внутрішніх справ; Журавльова Зоря Владленівна, 

кандидат юридичних наук, приватний нотаріус київського міського нотаріального округу.  

 

 

 

 

Багорка Анна Миколаївна, викладач Економіко-правничого фахового коледжу 

Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Професійна підготовка 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада Д 17.051.09 

Запорізького національного університету (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 

тел. (061) 228-75-00). Науковий керівник Конох Анатолій Петрович, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького 

національного університету. Офіційні опоненти Павлюк Євген Олександрович, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту 

Хмельницького національного університету; Маслюк Руслан Вадимович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

Нехаєнко Сергій Іванович, старший викладач кафедри морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського. Назва дисертації: «Розвиток професійної 

компетентності офіцерів – організаторів морально-психологічного забезпечення в процесі 

оперативно-тактичної підготовки». 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 Черняхівського. 

Офіційні опоненти: Артюшин Георгій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач спеціальної кафедри № 12 навчально-наукового інституту перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів Національної академії Служби безпеки України; Бойко Олег 

Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри морально-

психологічного забезпечення діяльності військ інституту морально-психологічного 
забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

 

Сідун Лариса Юріївна, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Розвиток 

полікультурної освіти у вищій школі США». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти. Спецрада Д 58.053.03 Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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Кривоноса, 2; тел.(0352)43-60-02). Науковий керівник: Козубовська Ірина Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: Микитенко 

Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних 

мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана 

Франка; Пришляк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 

 

Сєводнєва Катерина Олегівна, асистент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Назва дисертації: «Розвиток освіти в запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст.». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Спецрада  К 18.053.01 Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького (72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). 

Науковий керівник: Дяченко Марія Дмитрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету. 

Офіційні опоненти: Шумілова Ірина Федорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного 

університету; Діденко Ірина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

Маракли Еміне Шевкетівна, викладач російської мови Центру іноземних мов 

«Helikon Bil Merkezi» (м. Стамбул). Назва дисертації: «Підготовка майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах Республіки Туреччина». 

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

Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057)700-69-09). Науковий керівник: 

Жерновникова Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Глазкова Ірина Яківна, доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного 

педагогічного університету; Крохмаль Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова. 

 

 

Наконечна Лариса Михайлівна – вчитель молодших класів Комунального закладу 

освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Зоряний» 

Дніпропетровської обласної ради. Назва дисертації: «Становлення та розвиток 

інклюзивної освіти в Канаді та Україні: порівняльний аналіз». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка. Шифр спеціалізованої ради – Д 

26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 

України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; т. 468-14-81). Науковий керівник: Колупаєва 

Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 

Ярмаченка НАПН України. Офіційні опоненти: Малишевська Ірина Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Шапочка Катерина 
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Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

 

Погонець Іванна Василівна, викладач Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Педагогічні основи ілюстрування підручників для початкових шкіл України 

(друга половина ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка 

та історія педагогіки. Спецрада Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; 

тел. (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Офіційні опоненти: Гавриленко Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри дошкільної та початкової освіти Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Прокопів Любов Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені 

Богдана Ступарика Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

 

 

Соловей Злата Павлівна, асистент вчителя Немішаївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1. Назва дисертації: «Розвиток загальної середньої освіти Туреччини (початок 

XX – перша чверть XXI століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 27.053.03 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08400, м. Переяслав, вул. 

Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник: Моторіна Валентина 

Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні 

опоненти: Бенера Валентина Єфремівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка; Спіцин Євгеній Сергійович, кандидат педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

Чернявський Богдан Романович, аспірант кафедри педагогіки та психології освітньої 

діяльності Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Формування 

іншомовної компетентності майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання». Шифр 

та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада 

Д 17.051.09 Запорізького національного університету (69063, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-00). Науковий керівник  Гура Олександр Іванович, 

доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Запорізького національного університету. Офіційні опоненти  Колбіна Тетяна Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та міжкультурної 

комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Кравець Олена Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської 

мови з методиками викладання у дошкільній і початковій освіті Житомирського державного 

університету імені Івана Франка.  

 

 



01.02.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

34 
 

 

 

Звягіна Наталія Юріївна, асистент кафедри анатомії людини, медичного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України. Назва дисертації: 

«Діагностика та патогенетичне обгрунтування корекції дискоординованої пологової 

діяльності». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство і гінекологія. Спецрада Д 

64.600.01 Харківського національного медичного університету МОЗ України (61022, м. 

Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-47). Науковий керівник: Лазуренко Вікторія 

Валентинівна, завідувачка кафедри акушерства і гінекології №2 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України, д. мед. н., професор, м. Харків. Офіційні опоненти: 

Громова Антонина Макаровна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 

акушерства і гінекології №1 Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, м. 

Полтава, Назаренко Лариса Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка 

кафедри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків. 

 

 

 

Ільків Мар’яна Михайлівна, асистент кафедри хірургічної стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету. Назва дисертації: «Клініко-

патогенетичне обґрунтування застосування аутогелю фібрину збагаченого тромбоцитами в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 20.601.01 Івано-Франківського національного медичного 

університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). 

Науковий керівник: Рожко Микола Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри стоматології інституту післядипломної освіти (Івано-Франківський національний 

медичний університет, МОЗ України). Офіційні опоненти: Борисенко Анатолій Васильович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, МОЗ України; Аветіков Давид Соломонович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої 

хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Української медичної 

стоматологічної академії, МОЗ України.  

 

Ковалишин Христина Василівна, асистент кафедри стоматології післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного медичного університету. Назва дисертації: 

«Клініко-лабораторне обґрунтування лікування генералізованого пародонтиту у хворих на 

ревматоїдний артрит, які проживають на екологічно несприятливих територіях». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 20.601.01 Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 

Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник: Рожко Микола Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-

Франківський національний медичний університет, МОЗ України. Офіційні опоненти: Зубачик 

Володимир Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

МОЗ України; Самойленко Андрій Валерійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри терапевтичної стоматології Дніпропетровської медичної академії, МОЗ України. 

 

Лейбюк Любов Василівна, асистент кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-

Франківського національного медичного університету, МОЗ України. Назва дисертації: 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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«Клініко-лабораторне обгунтування корекції реологічних властивостей ротової рідини у 

хворих на цукровий діабет, що користуються повними знімними пластинковими протезами». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 20.601.01 Івано-

Франківського національного медичного університету, МОЗ України (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник: Рожко Микола 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології 

післядипломної освіти (Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ 

України). Офіційні опоненти: Дієва Тетяна Василівна, доктор медичних наук,  відділення 

ортопедичної стоматології ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 

України», НАМН України; Нідзельський Михайло Якович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти Української медичної стоматологічної 

академії, МОЗ України. 

 

Гринюк Сергій Володимирович, лікар-невропатолог неврологічного відділення ДУ 

«Український науково-дослідний інститут промислової медицини» МОЗ України, м.Кривий 

Ріг. Назва дисертації: «Наукове обґрунтування прогнозної моделі розвитку та перебігу 

цереброваскулярних захворювань у хворих на вібраційну хворобу від загальної вібрації». 

Шифр та назва спеціальності – 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. Спецрада Д 

64.600.06 Харківського національного медичного університету (61022, м.Харків, проспект 

Науки, 4; (057)707-73-27). Науковий керівник: Ковальчук Тамара Антонівна, доктор 

медичних наук, завідувач терапевтичного відділення ДУ «Український науково-дослідний 

інститут промислової медицини» МОЗ України. Офіційні опоненти: Коробчанський 

Володимир Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та 

екології №1 Харківського національного медичного університету, в.о. директора НДІ гігієни 

праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету; 

Родіонова Вікторія Всеволодівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

професійних хвороб та клінічної імунології Дніпропетровської медичної академії МОЗ 

України. 

 

 

 

Бондаренко Альона Сергіївна, старший лаборант кафедри технологій фармацевтичних 

препаратів Національного фармацевтичного університету. Назва дисертації: «Розробка складу 

та технології рослинного сиропу для лікування застудних захворювань». Шифр та назва 

спеціальності – 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 

фармація. Спецрада – Д 64.605.02 Національного фармацевтичного університету (61002, м. 

Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник: Гладух Євгеній 

Володимирович, доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри технологій 

фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету. Офіційні 

опоненти: Гладишев Віталій Валентинович, доктор фармацевтичних наук, професор, 

завідувач кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету; 

Дроздова Анна Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, доцент кафедри 

фармацевтичної технології і біофармації Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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Башар Джабар Алі Аль-Сахлані, громадянин Республіки Ірак, тимчасово не працює. 

Назва дисертації: «Фармакологічна активність екстрактів, отриманих з Сливи домашньої». 

Шифр та назва спеціальності – 14.03.05 – фармакологія. Спецрада – Д 64.605.03 

Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 

(057) 706-35-81). Науковий керівник: Сенюк Ігор Валерійович, кандидат фармацевтичних 

наук, доцент, доцент кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного 

університету. Офіційні опоненти: Марчишин Світлана Михайлівна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України; Гордієнко Анатолій Дмитрович, доктор фармацевтичних наук, професор, 

професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України. 

 

 

 

 

Кліщова Жанна Євгеніївна, асистент кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 

зоогігієни та безпеки якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного 

університету. Назва дисертації: «Експериментальне обґрунтування лікувально-

профілактичної схеми при ешерихіозі та сальмонельозі птиці». Шифр та назва спеціальності: 

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. 

Спеціалізованої рада Д64.359.01. Національного наукового центру «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН (61023, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 83; т. 704-10-90). Науковий керівник: Фотіна Тетяна Іванівна, доктор 

ветеринарних наук, професор, кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки 

якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Завгородній Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 

відділу туберкульозу та бруцельозу Національного наукового центру «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН; Корнієнко Леонід 

Євгенович, доктор ветеринарних наук, професор, головний науковий співробітник науково-

дослідного відділу епізоотологічного моніторингу, оцінки ризику та аналітичної роботи 

Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи.  

 

 

Мадяр-Новак Віра Василівна, викладач музично-теоретичних дисциплін вищої 

категорії, викладач-методист Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий 

коледж  імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради. Назва дисертації: «Музична 

фольклористика Закарпаття: етапи, постаті, здобутки (кінець ХVII – середина ХХ ст.)» Шифр 

та назва спеціальності – 17.00.03 – Музичне мистецтво. Спецрада К 35. 869. 01 Львівської 

національної музичної академії імені М. В. Лисенка (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 

5, тел. (032)235-82-68). Науковий керівник: Довгалюк Ірина Сергіївна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної фольклористики  (етномузикології) 

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Офіційні опоненти: Сюта 

Богдан Омелянович, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики 

Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського; Микуланинець Леся 

Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти 

Мукачівського державного університету. 

 

МИСТЕЦТВО 
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Кармазін Антон Олександрович, старший науковий співробітник, Музей 

театрального, музичного та кіномистецтва України (м. Київ). Назва дисертації: «Національна 

історія в мистецьких образах як сутність композиторської творчості Михайла Вериківського». 

Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 55.053.04 Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська 

87; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий керівник: Гусарчук Тетяна 

Володимирівна, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української 

музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Калашник Марія Павлівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки 

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

Савченко Ганна Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри композиції 

та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. 

 

 

Путятицька Людмила Вікторівна, старший лаборант кафедри історії української 

музики та музичної фольклористики, Національна музична академія України імені 

П.І. Чайковського. Назва дисертації: «Феномен словесно-музичної цілісності давньоукраїнської 

монодії (на прикладі святкових стихир з нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI-XVIII століття)». 

Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 55.053.04 Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська 

87; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий керівник: Берегова Олена 

Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу 

теорії та історії культури Інституту культурології Національної академії мистецтв України. 

Офіційні опоненти: Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, провідний 

науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії 

наук України; Болгарський Дмитро Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, кандидат 

богослов’я, професор, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова. 

 

Сторонська Наталія Зенонівна, провідний концертмейстер кафедри народних 

музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Назва дисертації: «Діяльність дрогобицької музичної школи в контексті 

українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка)». Шифр та назва 

спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 55.053.04 Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська 87; факс 

(0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий керівник: Душний Андрій Іванович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри народних музичних інструментів та 

вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Калашник Марія Павлівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Кундис Руслан Юрійович, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Посікіра-Омельчук Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри загального та 

спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В.  Лисенка. 

Назва дисертації: «Трансформація засад живопису у західноукраїнській фортепіанній музиці ХХ 

століття». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – Музичне мистецтво. Спецрада К 35. 869. 01  

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка (79005, м. Львів, вул. 

О. Нижанківського, 5, тел. (032)235-82-68). Науковий керівник: Кияновська Любов 

Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка  кафедри історії музики 

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Офіційні опоненти: 

Ґавронський Роберт, доктор габіліт., професор, керівник Закладу інструментальної 

дидактики Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща); Фрайт Оксана 

Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та фортепіано 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

 

Федун Ірина Йосипівна, асистент кафедри української фольклористики імені академіка 

Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва 

дисертації: «Народноінструментальна ансамблева культура українських Карпат і Західного 

Полісся як вияв традиційного професіоналізму (ХХ – перші десятиліття ХХІ ст.)». Шифр та 

назва спеціальності – 17.00.03 – Музичне мистецтво. Спецрада К 35.869.01 Львівської 

національної музичної академії імені М. В. Лисенка (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 

5, тел. (032)235-82-68). Науковий керівник: Яремко Надія Онисимівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичної фольклористики Львівської 

національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Офіційні опоненти: Хай Михайло 

Йосипович, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу 

музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

імені Миколи Рильського НАН України; Ганудельова Надія Геннадіївна, кандидат 

мистецтвознавства, директор Бориспільської дитячої музичної школи імені Лариси 

Остапенко. 

 

 

Новосядла Олена Миколаївна, директор, Спеціалізована загальноосвітня школа № 

274. Назва дисертації: «Психологічні  особливості економічної соціалізації школярів з 

малозабезпечених сімей». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи. Спецрада Д 26.453.01. Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий керівник: 

Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

психології розвитку, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 

України. Офіційні опоненти: Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських 

наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії загальної психології та історії 

психології імені В.А. Роменця, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 

Нагорна (Левицька) Надія Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету 

соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації, Національний університет «Чернігівська 

політехніка». 

 

Волошин Володимир Миколайович, психолог ТОВ «Оздоровчо-профілактичний 

комплекс «Планета здоров’я» (м. Трускавець). Назва дисертації: «Психологічні  проблеми 

морально-етичного розвитку особистості у науковій спадщині І.О. Сікорського». Шифр та 

назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 26.453.01. 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 
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288-33-20). Науковий керівник: Турбан Вікторія Вікторівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії загальної психології та історії психології імені В. А. Роменця, 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Данилюк Іван 

Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка; Мазяр Олег Васильович, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України. 

 

  

 

Гжибовська Тетяна Степанівна, асистент кафедри освітнього менеджменту та 

публічного управління Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Інституціоналізація 

політики боротьби з корупцією у країнах Східної Європи». Шифр та назва спеціальності – 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада Д 41.053.06 Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН 

України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий 

керівник: Долженков Олег Олександрович, доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційні опоненти: Маслов Юрій Костянтинович, доктор політичних наук, професор, 

Президент місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Стратегія ЄС для 

Дунайського регіону»; Милосердна Ірина Михайлівна, кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри політичних теорій Національного університету «Одеська юридична 

академія». 

 

Сухарина Андрій Андрійович, політичний аналітик Фонду «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Назва дисертації: «Принципи співвідношення наукового та 

ідеологічного знання в політичній науці».Шифр та назва спеціальності – 23.00.01 – теорія та 

історія політичної науки. Спецрада Д 35.051.17 Львівського національного університету імені 

Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська,1; тел. (032)239-44-62). Науковий 

керівник: Шипунов Геннадій Володимирович, доктор політичних наук, доцент, виконуючий 

обов’язки завідувача кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Круглашов Анатолій Миколайович, 

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Андрущенко Тетяна 

Вікторівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та 

міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 

 

Яворська Катерина Петрівна, прокурор Чернівецької місцевої прокуратури 

Чернівецької області. Назва дисертації: «Громадянські права і свободи в умовах режимних 

трансформацій: порівняльно-політологічний аналіз пострадянських держав». Шифр та назва 

спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада Д 41.053.06 Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. 

(048) 723-40-98). Науковий керівник: Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних 

наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права Державного закладу 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
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«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційний опоненти: Фісун Олександр Анатолійович, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Пехник Алевтина Валентинівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

політичних теорій Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

  

 

Вівсянник Олег Миколайович, начальник управління охорони здоров’я Рівненської 

обласної державної адміністрації. Назва дисертації: «Міжнародні організації в інституційній 

системі державного регулювання охорони здоров’я». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 

– механізми державного управління. Спецрада К 26.142.06 Міжрегіональна академія 

управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий 

керівник: Сазонець Ігор Леонідович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки та менеджменту туристичної діяльності ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 

університет». Офіційні опоненти: Тихончук Леся Хотіївна, доктор наук з державного 

управління, доцент, в.о. завідуючої кафедри державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та 

природокористування, Мусієнко Андрій Володимирович, кандидат наук з державного 

управління, директор КНП «Клінічна лікарня 15 Подільського району м. Києва».  

 

Долінченко Ольга Михайлівна, викладач кафедри публічного адміністрування, ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: 

«Механізми державного регулювання демографічного розвитку регіону». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 14.052.03 Державного 

університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-

14-22). Науковий керівник: Драган Іван Олександрович, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 

Державного університету «Житомирська політехніка». Офіційні опоненти: Васильєва Наталія 

Вікторівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного 

управління при Президентові України; Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

 

 

Москалець Сергій Васильович, начальник науково-дослідного управління випробувань 

озброєння та військової (спеціальної) техніки Сухопутних військ та окремих родів військ, 

Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової 

техніки. Назва дисертації: «Механізми державного регулювання територіальної оборони в 

контексті децентралізації владних повноважень в Україні». Шифр та назва спеціальності – 

25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 79.051.05 Національного університету 

«Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (14035, м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий керівник: Олійченко Ігор Михайлович, доктор 

наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту та державної служби 

Національного університету «Чернігівська політехніка». Офіційні опоненти: Латинін Микола 

Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної 
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політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України; Бєлай Сергій 

Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, начальник кафедри військово-

соціального та психологічного забезпечення оперативно-тактичного факультету Національної 

академії Національної гвардії України. 

 

Митропан Тетяна Костянтинівна, начальник відділу моніторингу та експлуатації 

утримання житлового фонду Департаменту житлової політики та благоустрою Міністерства 

розвитку громад та територій України. Назва дисертації: «Механізми державного управління 

ризиками при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг у будівництві». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 26.142.06 ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. 

Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Непомнящий 

Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

публічного адміністрування Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 

соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом. Офіційні опоненти: 

Ігнатенко Олександр Павлович, доктор наук з державного управління, старший експерт з 

міжвідомчої співпраці та економічного розвитку Проекту «Партнерство для розвитку міст» 

(Проект ПРОМІС); Жукова Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, 

доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

 

 

 

 


	Войтецький Ігор Євгенович, старший викладач кафедри автоматизації суднових енергетичних установок Національного університету «Одеська морська академія». Назва дисертації: «Удосконалення управління енергетичною установкою за допомогою модельно-орієнтов...
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	Башар Джабар Алі Аль-Сахлані, громадянин Республіки Ірак, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Фармакологічна активність екстрактів, отриманих з Сливи домашньої». Шифр та назва спеціальності – 14.03.05 – фармакологія. Спецрада – Д 64.605.03 Націона...


