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Баранець Віталія Олександрівна, інженер 1 категорії кафедри прикладної 

математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: 

«Задачі механіки суспензій частинок, що агрегують». Шифр та назва спеціальності – 01.02.05 

– механіка рідини, газу та плазми. Спецрада К 64.051.11 Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразiна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-40). 

Науковий керівник: Кізілова Наталія Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Авраменко Ольга Валентинівна, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький);  Стрельнікова Олена Олександрівна, 

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем 

машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків). 

 

 

Дубленич Юрій Ігорович, молодший науковий співробітник відділу квантової 

статистики, Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Назва дисертації: «Фазова 

поведінка деяких псевдоспінових та псевдоспін-електронних моделей». Шифр та назва 

спеціальності — 01.04.02 — теоретична фізика. Спецрада Д 35.156.01 Інституту фізики 

конденсованих систем НАН України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; тел. (032)276-19-

78). Науковий керівник: Стасюк Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу квантової статистики Інституту фізики 

конденсованих систем НАН України. Офіційні опоненти: Лукіянець Богдан Антонович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної фізики і 

наноматеріалознавства Національного університету «Львівська політехніка»; Ткачук 

Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Жаба Віктор Іванович, провідний інженер мікротронної лабораторії ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Хвильова функція і 

поляризаційні характеристики процесів за участю дейтрона». Шифр та назва спеціальності – 

01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. Спецрада Д 26.167.01 

Інституту ядерних досліджень НАН України (03680, м. Київ, проспект Науки, 47; 

тел. (044) 525-23-49). Науковий керівник: Гайсак Іван Іванович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної фізики ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». Офіційні опоненти: Михайлюк Вадим Петрович, доктор 

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

відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України; Лашко Юлія 

Анатоліївна, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту 

теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України. 
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Гетало Андрій Миколайович, старший викладач кафедри загальної фізики і 

математики фізико-математичного факультету, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка. Назва дисертації: «Вплив фторзаміщення в аліфатичних 

спиртах на їх реологічні та акустичні властивості». Шифр та назва спеціальності – 01.04.14 – 

теплофізика та молекулярна фізика. Спецрада Д 26.001.08 Київського національного 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Наукові керівники: Руденко Олександр Пантелеймонович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики і 

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

Хорольський Олексій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Офіційні опоненти: Забашта Юрій Федосійович, 

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри молекулярної фізики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Гоцульський Володимир Якович, 

доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і фізики 

теплоенергетичних та хімічних процесів Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. 

 

 

Чумак Олександр Миколайович, молодший науковий співробітник Донецького 

фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна Національної академії наук України. Назва 

дисертації: «Нестійкість змішаного стану жорстких надпровідників та особливості динаміки  

магнітного потоку». Шифр та назва спеціальності – 01.04.11 – магнетизм. Спецрада Д 

26.248.01 Інституту магнетизму НАН України та МОН України (03142, м. Київ, бульвар 

Вернадського, 36-б; тел. (044) 424-34-20). Науковий керівник: Чабаненко Віктор 

Васильович, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник, 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України. Офіційний опоненти: 

Касаткін Олександр Леонідович, доктор фізико-математичних наук, провiдний науковий 

спiвробiтник вiддiлу надпровiдностi, Iнститут металофiзики iменi Г.В. Курдюмова НАН 

України, Габович Олександр Маркович, доктор фізико-математичних наук, провiдний 

науковий спiвробiтник вiддiлу фізики кристалів, Iнститут фiзики НАН України. 

 

Осауленко Роман Юрійович, асистент кафедри диференціальних рівнянь 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Сікорського». Назва дисертації: «Сингулярні ніде не монотонні функції та їх фрактальні 

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

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

(044)234-50-51). Науковий керівник: Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-

математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Скасків Олег 

Богданович,  доктор фізико-математичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри теорії 

функції та функціонального аналізу Львівського національного університету імені Івана 

Франка; Чуйко Сергій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри математики та інформатики Донбаського державного педагогічного 

університету. 

 

 

Вовчанський Микола Богданович, молодший науковий співробітник відділу теорії 

випадкових процесів Інституту математики НАН України. Назва дисертації: «Стохастичні 

потоки зі склеюванням та точкові процеси». Шифр та назва спеціальності – 01.01.05 – теорія 
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ймовірностей і математична статистика. Спецрада Д 26.206.02 Інституту математики НАН 

України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. (044)234-50-51). Науковий керівник: 

Дороговцев Андрій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор,  завідувач 

відділу теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України. Офіційні опоненти: 

Іксанов Олександр Маратович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри  дослідження операцій факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Осипчук Михайло Михайлович, 

доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри математичного і 

функціонального аналізу факультету математики та інформатики Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Бутенко Олександр Федорович, вчитель фізики та астрономії, вищої кваліфікаційної 

категорії, Великодолинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів-гімназії" Одеського району, Одеської області. Назва дисертації: 

«Надмолекулярна структура епітропних рідкокристалічних шарів немезогенів». Шифр та 

назва спеціальності – 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. Спецрада Д41.051.01 

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

Дворянська, 2; тел. (048)723-52-54). Науковий керівник: Алтоіз Борис Анатолійович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Навчально – 

наукового виробничого центру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

Офіційні опоненти: Вишняков Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

завідувач відділу Локалізації і уловлювання зварювальних аерозолів Фізико-хімічного 

інституту захисту навколишнього середовища і людини; Завальнюк Володимир 

Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних 

наук Військової академії (м. Одеса). 

 

 

Лукієнко Ірина Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу магнетизму, 

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України. Назва 

дисертації: «Особливості магнетооптичних ефектів Кера і Фарадея в багатошарових 

наноплівках Co/Cu (111)». Шифр та назва спеціальності – 01.04.11 – магнетизм. Cпецрада 

Д 64.175.02 Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН 

України (61103, м. Харків, пр. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник: 

Харченко Микола Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу магнетизму Фізико-технічного інституту низьких температур 

імені Б.І. Вєркіна НАН України. Офіційні опоненти: Тарапов Сергій Іванович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу радіоспектроскопії Інституту 

радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України; Самофалов Володимир 

Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник 

кафедри фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» МОН України. 

 

 

Столяров Євген Володимирович, молодший науковий співробітник відділу 

теоретичної фізики Інституту фізики НАН України. Назва дисертації: “Транспорт фотонів у 

одновимірних хвилеводах та неадіабатична  молекулярна динаміка”. 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: 

Чумак Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних наук, головний науковий 

співробітник відділу теоретичної фізики Інституту фізики НАН України. Офіційні опоненти: 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001088
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Лев Богдан Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу  

синергетики Інституту теоретичної фізики  ім. М. М. Боголюбова НАН України; Решетняк 

Віктор Юрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

Шерета Олена Петрівна, молодший науковий співробітник науково-дослідного 

інституту «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету ім. І. І. 

Мечникова МОН України. Назва дисертації: «Хімічний склад зір розсіяних скупчень як 

індикатор зоряної та галактичної еволюції». Шифр та назва спеціальності – 01.03.02 – 

астрофізика, радіоастрономія. Спецрада Д 41.051.04 Одеського національного університету 

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

керівник: Мішеніна Тамара Василівна, доктор фізико-математичних наук, головний 

науковий співробітник НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного 

університету ім. І. І. Мечникова МОН України. Офіційні опоненти: Андронов Іван 

Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики, 

фізики і астрономії Одеського морського національного університету МОН України; 

Глазунова Людмила Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційних технологій Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 

МОН України. 

 

 

Какаєв Андрій Олександрович, інженер з радіаційної безпеки, відокремлене 

підприємство "Южно-Українська АЕС" Державного підприємства "Національна 

енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Назва дисертації: «Надповільне хвильове 

нейтронно-ядерне горіння на теплових нейтронах в торієво-урановому подільному 

середовищі». Шифр та назва спеціальності – 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок 

та високих енергій. Спецрада Д 41.052.06 Одеського національного політехнічного 

університету (65001, м. Одеса, пр. Шевченка 1; тел.(048)705- 85-56). Науковий керівник: 

Тарасов Віктор Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеського національного 

політехнічного університету. Офіційні опоненти: Ганн Володимир Васильович, доктор 

фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Науково-технічного комплексу 

«Ядерний паливний цикл» Національного наукового центру НАН України «Харківський 

фізико-технічний інститут»; Павлович Володимир Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики 

Інституту ядерних досліджень НАН України. 

 

 

Гончаренко Надія Анатоліївна, інженер-радіофізик Клінічної лікарні «Феофанія» 

ДУС. Назва дисертації: «Гетероасоціація коніум-С60 та доксорубіцин-альбумін-

наночастинки золота». Шифр та назва спеціальності – 03.00.02 – біофізика (фізико-

математичні науки). Спецрада Д 26.001.08 Київського національного університету імені 

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

41). Науковий керівник: Дмитренко Оксана Петрівна, доктор фізико-математичних наук, 

доцент, професор кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Горбик 

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

наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України; Чалий Кирило 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри медичної 
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і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця. 

 

 

Бур’ян Сергій Анатолійович, асистент кафедри молекулярної фізики фізичного 

факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Механізми впливу розмірної залежності поверхневого та лінійного натягу на форму та 

змочуваність нанокраплини». Шифр та назва спеціальностей – 01.04.14 – теплофізика та 

молекулярна фізика. Спецрада Д 26.001.08 Київського національного університету імені 

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

41). Науковий керівник: Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, професор кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Ушкац Михайло 

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

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Чалий Кирило 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри медичної 

і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця. 

 

 

 

Сотнік Світлана Олександрівна, провідний інженер відділу фізико-неорганічної 

хімії, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 

Назва дисертації: «Вплив будови координаційних полімерів Fe(III), Co(II), Cu(II) з 

карбоксилатними і піридинвмісними лігандами на їх сорбційні властивості та каталітичну 

активність в реакціях Кневенагеля і Анрі». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична 

хімія. Спецрада Д 26.190.01 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної 

академії наук України (03028, м. Київ, просп. Науки, 31; тел. (044)525-11-90). Науковий 

керівник: Колотілов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, виконуючий обов’язки 

заступника директора з наукової роботи, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів 

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

Офіційні опоненти: Власова Наталія Миколаївна, доктор хімічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу хімічного дизайну поверхні Інституту хімії поверхні ім. О.О. 

Чуйка Національної Академії наук України; Діюк Віталій Євгенович, кандидат хімічних 

наук, доцент, доцент кафедри фізичної хімії хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Шматок Юрій Володимирович, молодший науковий співробітник відділу фізико-

хімії іонних систем Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики Національної 

академії наук України. Назва дисертації: «Вплив мікрохвильової дії на морфологію та 

електрохімічні характеристики Со- і Mn-вмісних електродних матеріалів для літій-іонних 

акумуляторів». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 26.190.01 

Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України (03028, 

м. Київ, просп. Науки, 31; тел. (044)525-11-90). Науковий керівник: Кириллов Святослав 

Олександрович, доктор хімічних наук,  директор Міжвідомчого відділення електрохімічної 

енергетики Національної академії наук України. Офіційні опоненти: Посудієвський Олег 

Юлійович, доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу вільних 

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

України; Хоменко Володимир Григорович, кандидат технічних наук, провідний науковий 

співробітник кафедри електрохімічної енергетики та хімії факультету хімічних та 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та 

дизайну. 

 

 

Тарасенко Віталій Володимирович, старший лаборант кафедри супрамолекулярної 

хімії Інституту високих технологій, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Синтез азоестерів метакрилової кислоти та полімерів на їх 

основі для інформаційних технологій». Шифр та назва спеціальності – 02.00.06 – хімія 

високомолекулярних сполук. Спецрада Д 26.001.25 Київського національного університету 

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

т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Савченко Ірина Олександрівна, доктор хімічних 

наук, професор, завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Рябов Сергій 

Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу модифікації полімерів 

Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; Носков Юрій Васильович, 

кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу хімії функціональних матеріалів 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України.  

 

 

Шайдеров Денис Артурович, технолог, ТОВ «Антрацит». Назва дисертації: 

«Електроосадження нікелю та композитів з електролітів на основі низькотемпературних 

евтектичних розчинників». Шифр та назва спеціальності – 02.00.05 – електрохімія. Спецрада 

Д 08.078.01 ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН 

України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; тел. (056) 746-33-56). Науковий керівник: 

Данилов Фелікс Йосипович, доктор хімічних наук, професор, директор НДІ Гальванохімії 

(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України). 

Офіційні опоненти: Єрмоленко Ірина Юріївна, доктор технічних наук,  доцент кафедри 

фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

МОН України; Полонський Володимир Анатолійович, кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара МОН України. 

 

Феськов Ілля Олександрович,  інженер 1 кат. відділу тонкого органічного синтезу, 

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

«1,3-Заміщені циклобутанкарбонові кислоти як структурні фрагменти для проведення 

ізостерних замін». 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:  Комаров Ігор Володимирович, доктор хімічних наук, 

професор, завідувач кафедри супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сукач Володимир 

Андрійович, кандидат хімічних наук,  старший науковий співробітник відділу механізмів 

органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України. 

 

 

 

 

Карась Олена Григорівна, провідний інженер відділу науково-технічної інформації,   

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Назва дисертації: 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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«Кліматопічна характеристика екосистем долинного лісу Степової зони». 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: Грицан Юрій Іванович, доктор біологічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Офіційні 

опоненти: Никифоров Володимир Валентинович, доктор біологічних наук, професор, 

перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; Прокопук Юлія Сергіївна, кандидат біологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу фітоекології Державної установи  «Інститут еволюційної 

екології НАН України».  

 

 

Гагут Анна Миколаївна, молодший науковий співробітник НДІ біології 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Назва дисертації: «Еколого-

біохімічні особливості фонових гігрофільних видів герпетофауни північно-степового 

Придніпров’я». 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: Гассо Віктор Якович, кандидат 

біологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ біології Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Шабанов Дмитро 

Андрійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології та екології 

тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Решетило Остап 

Степанович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Бакума Алла Олексіївна, інженер І категорії кафедри генетики та молекулярної 

біології біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 

Назва дисертації: «Генетичний поліморфізм по локусах Ppd та фотоперіодична чутливість 

сучасних українських сортів м’якої пшениці». Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – 

молекулярна генетика. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової 

біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. 

Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32). Науковий керівник: Чеботар Сабіна Віталіївна, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та молекулярної біології 

біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Офіційні опоненти: Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та 

біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Антонюк 

Максим Зиновійович, доктор біологічних наук,  професор кафедри біології Національного 

університету «Києво-Могилянська академія».   

 

 

Коляда Олександр Костянтинович, керівник науково-дослідного  відділу ТОВ 

«Діаген». Назва дисертації: «Роль мутацій в генах LRRK2, SNCA та GBA та поліморфних 

варіантів генів CYP1A1, GSTM1 та APOE, й довжини теломер у ризику розвитку хвороби 

Паркінсона». Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада Д 

26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної 

академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32). 

Науковий керівник: Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач лабораторією епігенетики Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. 

Чеботарьова НАМН України». Офіційні опоненти: Панчук Ірина Ігорівна, доктор 
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біологічних наук, професор, професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Дуган Олексій 

Мартем’янович, доктор біологічних наук, професор, декан факультету біотехнології і 

біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Банік Михайло Вікторович, інженер кафедри зоології та екології тварин біологічного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: 

«Трав’янки (Aves: Saxicola) Північного Сходу України: поширення, біологія, поведінка». 

Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія. Спецрада Д 26.153.01 Інституту зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-

61-74). Науковий керівник: Кошелєв Олександр Іванович, доктор біологічних наук, 

професор, професор кафедри екології, загальної біології та раціонального 

природокористування хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Харченко 

Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології 

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

Анна Олександрівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник відділу 

фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. 

 

 

Запухляк Ольга Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу фізико-хімічної 

біології клітинних мембран Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця. Назва дисертації: 

«Епілептиформна активність гіпокампа щурів за умов повної або часткової блокади 

синаптичної передачі». Шифр та назва спеціальності – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. 

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 

України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. 044-2562446). Науковий керівник: 

Кришталь Олег Олександрович,  доктор біол. наук, директор Інституту фізіології ім. О. О. 

Богомольця НАН України. Офіційні опоненти: Жолос Олександр Вікторович, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики 

Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка; Кузнецов Ілля Павлович, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри фізіології людини і тварин, Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки, МОН України. 

 

 

Сокол Анатолій Анатолійович, молодший науковий співробітник відділу 

кардіорадіології ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії МОЗ України». Назва дисертації: «Біотехнологічні основи отримання 

біоімпланту для використання у кардіохірургії». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – 

біотехнологія. Спецрада Д 26.002.28 Національного технічного університету України 

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

Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Галкін Олександр Юрійович, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри трансляційної медичної біоінжененрії 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Декіна Світлана Сергіївна, доктор біологічних 

наук, старший науковий співробітник лабораторії фізико-хімічних основ біотехнології 

відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України; 

Крикунов Олексій Антонович, доктор медичних наук, завідувач відділення хірургічного 

лікування інфекційного ендокардиту, Національного Інституту серцево–судинної хірургії 

імені М. М. Амосова НАМН України.  

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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
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Лебедь Віталій Володимирович, молодший науковий співробітник відділу ґрунтових 

ресурсів, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Назва 

дисертації: «Генезис та комплексна діагностика чорноземних ґрунтів однолесових терас 

річок Лівобережного Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності - 03.00.18 – 

ґрунтознавство. Спецрада К 64.354.02 Національного наукового центру «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; 

тел. (057) 704-16-69). Науковий керівник: Соловей Вадим Борисович, кандидат 

сільськогосподарських наук, завідувач відділу ґрунтових ресурсів Національного наукового 

центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Офіційні опоненти: 

Топольний Федір Пилипович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 

загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету; 

Гамкало Зенон Григорович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАНУ. 

 

Лунько Олеся Володимирівна, молодший науковий співробітник Інституту фізіології 

ім. О. О. Богомольця. Назва дисертації: «Модуляція катіонних каналів великої провідності 

внутрішньої мембрани ядер нейронів Пуркіньє мозочка щурів». Шифр та назва спеціальності 

– 03.00.02 – біофізика. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). 

Науковий керівник: Марченко Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, завідуючий 

відділом фізіології головного мозку, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. 

Офіційні опоненти: Савченко Леонід Петрович, доктор біологічних наук, Інститут 

нейрології Університетського коледжу Лондона, науковий співробітник відділу клінічної і 

експериментальної епілепсії; Сидоренко Вадим Геннадійович, кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу фармакології клітинних сигнальних систем та 

експериментальної  терапії ДУ «Інституту фармакології та токсикології НАМНУ». 

 

 

Луценко Олена Іванівна, асистент кафедри теорії і методики викладання 

природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. Назва дисертації: «Особливості функціонального стану центральної 

гемодинаміки у жінок в різні фази оваріально-менструального циклу». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Спецрада К 73.053.06 Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, бульв. Тараса 

Шевченка, 81; тел. (0472)372142). Науковий керівник: Коваленко Станіслав 

Олександрович, доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри анатомії, 

фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Янчук Петро Іванович, доктор біологічних 

наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Лисенко Олена Миколаївна, доктор біологічних 

наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

Насібян Ліліт Седраківна, молодший науковий співробітник відділу нервово-м’язової 

фізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця. Назва дисертації: «Механізм дії 

пептидоглікану золотистого стафілококу на скоротливість міометрія». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Шифр спеціалізованої ради – Д 

26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. 

Богомольця, 4; тел. 044-2562446). Науковий керівник: Філіппов Ігор Борисович, кандидат 
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біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу нервово-м’язової фізіології 

Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти: Цимбалюк 

Ольга Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, кафедри молекулярної 

біотехнології та біоінформатики, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка; Торянік Еріка Леонідівна, доктор медичних  наук, професо кафедри клінічної 

лабораторної діагностики, Національний фармацевтичний університет, МОЗ України. 

 

Баранець Микола Олександрович, молодший науковий співробітник відділу 

оптимізації техногенних ландшафтів Криворізького ботанiчного саду НАН України. Назва 

дисертації: "Флора басейну р. Інгулець: сучасний стан, аутсозологічна оцінка". Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.05–ботаніка. Спецрада Д 26.215.01 Національного ботанiчного 

саду iмені М.М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; т.285-41-05). 

Науковий керівник: Коршиков Іван Іванович, доктор біологічних наук, професор, 

директор Криворізького ботанiчного саду НАН України.  Офіційні опоненти: Булах Петро 

Євгенович, доктор біологічних наук, провідний  науковий співробітник відділу 

ландшафтного будівництва Національного ботанiчного саду iмені М.М. Гришка НАН 

України; Коломійчук Віталій Петрович, доктор біологічних наук, доцент, заступник 

директора з наукової роботи Ботанічного саду імені академіка О.В.Фоміна Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

Гиренко Олександр Григорович, провідний інженер відділу тропічних та 

субтропічних рослин Національного ботанiчного саду iмені М.М. Гришка НАН України. 

Назва дисертації: "Морфологічна будова та особливості розвитку представників роду 

Coelogyne Lindl. в умовах оранжерейної культури". Шифр та назва спецiальностi –  03.00.05 

– ботаніка. Спецрада Д 26.215.01 Національного ботанiчного саду iмені М.М. Гришка НАН 

України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; т. 285-41-05). Науковий керівник: Буюн 

Людмила Іванівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка 

відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанiчного саду iмені М.М. 

Гришка НАН України.  Офіційні опоненти: Гайдаржи Марина Миколаївна, доктор 

біологічних наук, директор  Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського 

національного  університету імені Тараса Шевченка; Недуха Олена Макарівна, доктор 

біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії 

Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного. 

 

 

Тарабун Марина Олександрівна, молодший науковий співробітник Державного 

дендрологічного парку "Тростянець" НАН України. Назва дисертації: "Pseudotsuga mensiesii 

(Mirb.) Franco в Лівобережному Лісостепу України: біоекологічні особливості, репродукція, 

підсумки інтродукції". Шифр та назва спецiальностi –  03.00.05 – ботаніка. Спецрада Д 

26.215.01 Національного ботанiчного саду iмені М.М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, 

вул. Тімірязєвська, 1; т. 285-41-05). Науковий керівник: Клименко Юрій Олександрович, 

доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу дендрології Національного 

ботанiчного саду iмені М.М. Гришка НАН України. Офіційні опоненти: Колесніченко 

Олена Валеріївна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри ландшафтної 

архітектури та фітодизайну Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Бойко Наталія Сергіївна, кандидат  біологічних наук, директор Державного 

дендрологічного парку "Олександрія" НАН України. 
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Боровик Лариса Павлівна, молодший науковий співробітник Луганського 

природного заповідника НАН України. Назва дисертації: «Демутаційна динаміка 

рослинності у Луганському природному заповіднику (відділення Стрільцівський степ)». 

Шифр та назва спеціальності – 03.00.05 – ботаніка. Спецрада Д 26.211.01 Інституту ботаніки 

ім. М.Г. Холодного НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; т. (044)234-40-41). 

Науковий керівник: Остапко Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, професор. 

Офіційні опоненти: Коломійчук Віталій Петрович, доктор біологічних наук, доцент, 

заступник директора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Коротченко 

Ірина Андріївна, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії охорони 

фіторізноманіття та рослинних ресурсів відділу систематики і флористики судинних рослин 

Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. 

 

 

Решетник Катерина Сергіївна, старший викладач кафедри ботаніки та екології 

факультету хімії, біології і біотехнологій Донецького національного університету імені 

Василя Стуса. Назва дисертації: «Вплив лазерного опромінення міцелію на інтенсифікацію 

ростових параметрів деяких видів Basidiomycota». Шифр та назва спеціальності – 03.00.21 – 

мікологія.   Спецрада   Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

(01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; т. (044)234-40-41). Науковий керівник: Приседський 

Юрій Георгійович, доктор біологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри ботаніки та 

екології факультету хімії, біології і біотехнологій Донецького національного університету 

імені Василя Стуса. Офіційні опоненти: Бісько Ніна Анатоліївна, доктор біологічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки 

ім. М. Г. Холодного НАН України; Бойко Ольга Анатоліївна, кандидат біологічних наук, 

доцент, доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики факультету захисту 

рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України МОН України. 

 

 

Романюк Ганна В’ячеславівна, в.о. молодшого наукового співробітника відділу 

еволюційної морфології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Назва 

дисертації: «Морфофункціональні особливості жувального апарату куницевих (Mustelidae, 

Carnivora) Палеарктики». Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія. Спецрада Д 

26.153.01 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник: Дзеверін Ігор 

Ігорович, доктор біологічних наук, завідувач відділу еволюційної морфології 

(Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України). Офіційні опоненти: Рековець 

Леонід Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології хребетних 

і палеонтології (Природничий університет м. Вроцлав); Улюра Євгенія Миколаївна, 

кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу зоології (Національний науково-

природничий музей Національної академії наук України). 

 

 

Ставнійчук Анна Миколаївна, аспірантка 3-го року навчання ННЦ  “Інститут 

біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових 

біфункціональних молекул». Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада 

Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

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

Олексій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії  
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ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Король Леся Вікторівна, доктор біологічних наук, завідувач 

лабораторії біохімії Державної установи «Інститут нефрології НАМН України»; Колибо 

Денис Володимирович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник  відділу молекулярної імунології  Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 

України. 

 

 

 

Газі Фараж Хамдан Бані Халед, вчитель у йорданській школі. Назва дисертації: 

«Технологія виробництва електрохемілюмінесцентного сенсорного елементу для визначення 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів». Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – 

технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. Спецрада Д 64.052.04 

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

т. (057)7021-016). Науковий керівник: Музика Катерина Миколаївна,  доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри біомедичної інженерії Харківського національного 

університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Лепіх Ярослав Ілліч, доктор фізико-

математичних наук, професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-

технічного центру МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. 

Мечникова МОН України; Павлов Сергій Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету.  

 

 

Квітка Наталія Юріївна, лектор з розвитку кар’єри  у цифровому  маркетингу North 

Amtrica vocational Education Croup inc.  Ванкувер,  Канада. Назва дисертації – «Теоретичне 

обґрунтування та впровадження удосконалених деформаційно-швидкісних режимів 

безперервної повздовжньої безоправочної  прокатки труб»» Шифр та назва спеціальності – 

05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. Спецрада  Д 08.084.03 Національної 

металургійної академії України (49600, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4; тел. (056)745-31-56). 

Науковий керівник  Балакін Валерій Федорович,  доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри якості, стандартизації та сертифікації Національної металургійної 

академії України. Офіційні опоненти: Приходько Ігор Юрійович, доктор технічних наук, 

професор,  завідувач відділу процесів та машин обробки металів тиском Інституту чорної 

металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України м. Дніпро; Степаненко 

Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, головний інженер Українського 

державного інституту проектування металургійних заводів. м. Дніпро. 

 

 

Мельник Олексій Миколайович, старший викладач кафедри судноводіння і 

морської безпеки, Одеський національний морський університет. Назва дисертації: 

«Експлуатація неспеціалізованих суден при транспортуванні негабаритних і великовагових 

вантажів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів 

транспорту. Спецрада Д 41.060.01 Одеського національного морського університету (65029, 

м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел.(048) 732-23-05). Науковий керівник: Онищенко Світлана 

Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри експлуатація флоту і 

технологія морських перевезень, Одеського національного морського університету. Офіційні 

опоненти: Онищенко Олег Анатольович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри технічної експлуатації флоту Національного університету «Одеська морська 

академія»; Булгаков Микола Петрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії. 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ   
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Калініченко Дмитро Юрійович, асистент кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка Національного університету біоресурсів і 

природо-користування України. Назва дисертації: «Обґрунтування режимів технічного 

контролю і параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів». Шифр та назва 

спеціальності: 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 

Спецрада Д 26.004.06 Національного університету біоресурсів і природокористування 

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

Роговський Іван Леонідович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

директор Науково-дослідного інституту техніки і технологій Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри процесів, машин  

і обладнання в агроінженерії Поліського національного університету; Блезнюк Олег 

Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації, надійності, 

міцності та будівництва імені В. Я. Аніловича Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

 

Ган Олена Валеріївна, інженер кафедри геоінженерії, Національний технічний 

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

дисертації: «Вдосконалення зарядів спінених вибухових композицій для ущільнення 

структурно-нестійкого масиву». Шифр та назва спеціальності – 05.15.09 – геотехнічна і 

гірнича механіка. Спецрада Д 26.002.22 Національного технічного університету України 

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

37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Бойко Віктор Вікторович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем сейсмічної безпеки 

технологічних вибухів Інституту гідромеханіки НАН України. Офіційні опоненти: Войтенко 

Юрій Іванович, доктор технічних наук, головний науковий співробітник відділу 

інноваційних технологій Українського державного геологорозвідувального інституту; 

Закусило Роман Васильович, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з 

наукової роботи Шосткинського інституту Сумського державного університету. 

 

 

Поворотній Віктор Володимирович, викладач фахового коледжу Національної 

металургійної академії України. Назва дисертації – «Підвищення ефективності роботи станів 

холодної прокатки труб шляхом раціонального синтезу деталей робочих клітей». Шифр та 

назва спеціальності – 05.05.08 – машини для металургійного виробництва. Спецрада  Д 

08.084.03 Національної металургійної академії України (49600, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 

4; тел. (056)745-31-56). Науковий керівник: Махницький Ігор Григорович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри «Теорії, технології і автоматизації металургійних процесів» 

Національної металургійної академії України. Офіційні опоненти: Вереньов Валентин 

Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу 

технологічного обладнання та систем управління Інституту чорної металургії ім. З.І. 

Некрасова Національної академії наук України, м. Дніпро; Зданевич Сергій 

Володимирович доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної механіки 

опору матеріалів та матеріалознавства Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету, м. Дніпро.  

 

 

Груша Володимир Михайлович, молодший науковий співробітник відділу 

перетворювачів форми інформації, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної 
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академії наук України. Назва дисертації: «Інформаційна технологія обробки даних від 

хлорофіл-флуорометричних сенсорів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

Інформаційні технології. Спецрада Д 26.194.03 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

НАН України (03187, Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, тел. (044)526-20-08). 

Науковий керівник: Романов Володимир Олександрович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач відділу перетворювачів форми інформації Інституту кібернетики імені 

В.М. Глушкова Національної академії наук України. Офіційні опоненти: Файнзільберг 

Леонід Соломонович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник 

Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем 

Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України; Конотоп 

Дмитро Ігорович, кандидат технічних наук, провідний інженер-конструктор Державного 

підприємства «Антонов». 

 

 
Бреславський Владислав Олександрович, заступник начальника відділу 

вимірювань департаменту вимірювань в Державному підприємстві «Український державний 
центр радіочастот». Назва дисертації: «Моделі та методики підвищення ефективності 
функціонування самоорганізованих радіомереж». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 
«Телекомунікаційні системи та мережі». Спецрада Д 26.861.01 Державного університету 
телекомунікацій, МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). 
Науковий керівник: Заїка Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри телекомунікаційних систем та мереж Державного університету 
телекомунікацій. Офіційні опоненти: Хлапонін Юрій Іванович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського 
національного університету будівництва і архітектури; Колченко Галина Федорівна,  
кандидат технічних наук,  начальник відділу управління якістю ТОВ «Випробувальний центр 
«ОМЕГА». 

 

 
Горін Петро Вікторович, оператор технологічних установок Пасічнянського 

газопереробного цеху, Долинський газопереробний завод ПАТ «Укрнафта». Назва 

дисертації: «Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових 

промислів». Шифр та назва спеціальності – 05.15.13 – трубопровідний транспорт, 

нафтогазосховища. Спецрада Д 20.052.04 Івано-Франківського національного технічного 

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

66). Науковий керівник: Тимків Дмитро Федорович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти: Говдяк Роман Михайлович, 

доктор технічних наук, доцент, генеральний директор інжинірингової компанії 

«Машекспорт»; Костів Василь Васильович, кандидат технічних наук, доцент, заступник 

головного інженера з експлуатації (західний регіон) Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України». 

 

 

Дубов Тарас Миколайович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Бетони з 

використанням цементної суспензії, активованої в електромагнітному полі». Шифр та назва 

спеціальності – 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби. Спецрада Д 08.085.01 Державного 

вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-85). Науковий 

керівник: Шпирько Микола Васильович, доктор технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

Офіційні опоненти: Барабаш Іван Васильович, доктор технічних наук, професор, професор 
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кафедри міського будівництва та господарства Одеської державної академії будівництва та 

архітектури; Гришко Ганна Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

цивільної інженерії, технології будівництва та захисту довкілля Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. 

 

 

Лиховид Юрій Григорович, начальник відділу координації роботи АСУТП 

електростанцій та САРЧП  НЕК «Укренерго». Назва дисертації: «Перенапруги в 

несиметричних режимах магістральних електричних мереж».  Шифр та назва спеціальності 

– 05.14.02 – електричні  станції,  мережі і системи. Спецрада  Д 26.187.03  Інституту 

електродинаміки (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56;  тел. (044) 366-26-45).  Науковий 

керівник: Тугай Юрій Іванович, доктор технічних наук, завідувач відділу оптимізації  

систем електропостачання  Інституту  електродинаміки НАН України. Офіційні опоненти: 
Лежнюк Петро Дем’янович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету; Гай  

Олександр  Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

електропостачання ім. проф. В.М.Синькова  Національного університету біоресурсів  і 

природокористування України.  

 

Філоменко Антон Анатолійович, молодший науковий співробітник відділу 

електромеханічних систем Інституту електродинаміки НАН України. Назва дисертації: 

«Безконтактний  магнітоелектричний двигун зворотно-обертального руху».  Шифр та назва 

спеціальності – 05.09.01 – електричні машини і апарати. Спецрада  Д 26.187.03  Інституту 

електродинаміки (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56;  тел. (044) 366-26-45).  Науковий 

керівник: Пєтухов Ігор Сергійович, доктор технічних наук, провідний науковий 

співробітник  відділу електромеханічних систем Інституту  електродинаміки НАН України. 

Офіційні опоненти: Римша Віталій Вікторович,  доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри електричних машин Одеського національного політехнічного 

університету; Гайденко Юрій Антонович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри електромеханіки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

 

Шихненко Максим Олегович, молодший науковий співробітник відділу 

електромеханічних систем Інституту електродинаміки НАН України. Назва дисертації: 

«Стартер-генератор підвищеної енергоефективності на основі вентильно-індукторної 

машини».  Шифр та назва спеціальності – 05.09.01 – електричні машини і апарати. Спецрада  

Д 26.187.03  Інституту електродинаміки (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56;  тел. (044) 366-

26-45).  Науковий керівник: Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач відділу електромеханічних систем Інституту  електродинаміки НАН України. 

Офіційні опоненти: Заблодський Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор,  

професор кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Прус В’ячеслав В’ячеславович, 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних машин та апаратів 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

 

Гавриков Дмитро Сергійович, молодший науковий співробітник кафедри технології 

електрохімічних виробництв Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Симетричні 

суперконденсатори на базі нанопористих вуглецевих матеріалів з оптимізованою 
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структурою електродів». Шифр та назва спеціальності – 05.17.03 – технічна електрохімія. 

Спецрада      Д26.002.13 Національного технічного університету України «Київський 

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

(044)204-82-62). Науковий керівник: Лінючева Ольга Володимирівна, доктор технічних 

наук, професор, виконуюча обов’язки декана хіміко-технологічного факультету 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Малєтін Юрій Андрійович, доктор хімічних наук,  

завідувач відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії Інституту 

сорбції та проблем ендоекології; Хоменко Володимир Григорович, кандидат технічних 

наук, провідний науковий співробітник кафедри електрохімічної енергетики і хімії 

Київського національного університету технологій та дизайну. 

 

 

Губашова Валентина Євгенівна, провідний інженер проектного відділу 

Департаменту спеціальних та гідротехнічних робіт СП ТОВ "Основа-Солсиф". Назва 

дисертації: «Обґрунтування раціональних технологічних параметрів струменевої цементації 

в складних геотехнічних умовах». Шифр та назва спеціальності – 05.15.09 – геотехнічна і 

гірнича механіка. Спецрада Д 26.002.22  Національного технічного університету України 

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

Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Зуєвська Наталя Валеріївна, 

доктор технічних наук,  професор, професор кафедри геоінженерії Національного технічного 

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

опоненти: Сдвижкова Олена Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри вищої математики Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», Дреус Андрій Юлійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. 

 

 

Худоярова Ольга Степанівна, старший викладач кафедри хімії та методики 

навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Назва дисертації «Комплексне сорбційне очищення промислових стічних 

вод від сульфід- та купрум(ІІ)-іонів». Шифр та назва спеціальності – 05.17.21 – технологія 

водоочищення. Спецрада Д 26.002.13 Національного технічного університету України 

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

37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Ранський Анатолій Петрович, доктор 

хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького 

національного технічного університету. Офіційні опоненти: Саблій Лариса Андріївна, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» МОН України;  Гаращенко Олексій В’ячеславович, кандидат 

технічних наук, в. о. завідувача кафедри хімії та фізики Національного університету водного 

господарства та природокористування МОН України. 

 

 

Ященко Ольга Василівна, інженер 2 категорії кафедри екології та технології 

рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Ресурсоощадна 

технологія отримання наноцелюлози із недеревної рослинної сировини». Шифр та назва 

спеціальності – 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів. Спецрада Д 

26.002.24 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
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інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). 

Науковий керівник: Барбаш Валерій Анатолійович, кандидат хімічних наук, професор, 

професор кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного 

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

опоненти: Будаш Юрій Олександрович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського національного 

університету технологій і дизайну; Мишак Володимир Дмитрович, кандидат хімічних 

наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту хімії 

високомолекулярних сполук. 

 

 

Глухонець Андрій Олексійович, асистент кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності, Національний транспортний університет. Назва дисертації: 

«Еластогідродинамічні умови мащення в умовах локальних контактів тертя». Шифр та назва 

спеціальності – 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. Спецрада  Д 26.059.03 

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

1; тел. (044) 280-82-03). Науковий керівник: Дмитриченко Микола Федорович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства 

Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: Диха Олександр 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри трибології, 

автомобілів та матеріалознавства Хмельницького національного університету, Лабунець 

Василь Федорович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри машинознавства, 

стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету. 

 

 

Омельницький Олег Євгенович, аспірант кафедри автомобілів, Національний 

транспортний університет. Назва дисертації: «Поліпшення маневреності та стійкості руху 

метробусів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.02 – автомобілі та трактори. Спецрада  Д 

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

Павленка, 1; тел. (044) 280-82-03). Науковий керівник: Сахно Володимир Прохорович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів Національного 

транспортного університету. Офіційні опоненти: Макаров Володимир Андрійович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту 

Вінницького національного технічного університету;  Гандзюк Микола Олександрович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій 

Луцького національного технічного університету. 

 

 

Гаврищук Владислав Володимирович, спеціаліст з технічної підтримки ТОВ «АКО 

Будівельні Елементи Лтд». Назва дисертації «Удосконалення методу проєктування лінійного 

поверхневого водовідведення з проїзної частини 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. Михайла Омеляновича-

Павленка,1; тел. (044) 280-73-38). Науковий керівник: Каськів Володимир Іванович, 

кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Державного 

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

Офіційні опоненти: Кузло Микола Трохимович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів Національного університету 

водного господарства та природокористування; Стьожка Віталій Володимирович, 

кандидат технічних наук, доцент, директор ТОВ «Гранбуд Лідер». 
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Дахуа Ламрі, здобувач кафедри транспортного будівництва та управління майном 

Національного транспортного університету. Назва дисертації: «Удосконалення методу 

розрахунку стійкості укосів земляного полотна автомобільних доріг та схилів (на прикладі 

Алжиру)». 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: Савенко 

Вячеслав Якович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного 

будівництва та управління майном Національного транспортного університету. Офіційні 

опоненти: Смірнова Наталя Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету; Нестеренко Сергій Григорович, кандидат 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних 

систем Харківського національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова. 

 

Райковський Віталій Францевич, завідувач сектору науково-технічного супроводу 

відділу нормативно-технологічного забезпечення дорожніх робіт Державного підприємства 

«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна». Назва дисертації: 

«Удосконалення методу розрахунку надійності нежорсткого дорожнього одягу при дії 

навантаження». 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: Гамеляк 

Ігор Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аеропортів 

Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: Батракова Анжеліка 

Геннадіївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри проектування доріг, 

геодезії і землеустрою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; 

Ільченко Володимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

 

 

Фатеєв Антон Ігорович, науковий співробітник відділу енерготехнологічного 

використання твердого палива Інституту вугільних енерготехнологій НАН України. Назва 

дисертації: «Енерготехнологічні аспекти залучення солоного вугілля Північного Донбасу до 

паливної бази енергетики». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 «Технічна теплофізика 

та промислова теплоенергетика». Спеціалізована вчена рада Д 26.225.01 Інституту газу НАН 

України (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39, тел. 456-44-71, 456-03-56). Науковий керівник: 

Дунаєвська Наталія Іванівна, доктор технічних наук, директор Інституту вугільних 

енерготехнологій НАН України. Офіційні опоненти: Серьогін Олександр Олександрович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри електропостачання та 

енергоменеджменту Національного університету харчових технологій; Сміхула Анатолій 

Володимирович, кандидат технічних наук, заступник директора з наукових питань 

Інституту газу НАН України. 

 

 

Мельников Андрій Юрійович, науковий співробітник лабораторії еколого-

аналітичних досліджень, науково-дослідна установа «Український науково-дослідний 

інститут екологічних проблем» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України. Назва дисертації: «Міграція важких металів в екосистемі української частини 

дельти р. Дунай». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада К 

http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000012572
http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000012572
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64.812.01 в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (61166, 

м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел. (057) 702-15-92. Науковий керівник: Васенко Олександр 

Георгійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, перший 

заступник директора з наукової роботи, науково-дослідної установи «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем». Офіційні опоненти: Буц Юрій Васильович, 

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та 

безпеки життєдіяльності, Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця; Рибалова Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національний університет 

цивільного захисту України. 

 

 
Вировець Сергій Валерійович, старший викладач кафедри електричних апаратів 

Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут». Назва 
дисертації: «Моностабільні поляризовані електромагніти з покращеними силовими 
характеристиками для актуаторів комутаційних апаратів середніх напруг». Шифр та назва 
спеціальності – 05.09.01 – електричні машини й апарати. Спецрада Д 64.050.08 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий керівник: Байда Євген 
Іванович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричних апаратів 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні 
опоненти: Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу 
електромеханічних систем Інституту електродинаміки НАН України (м. Київ); Жорняк 
Людмила Борисівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних та 
електронних апаратів Національного університету «Запорізька політехніка». 

 
 

Желуденко Юлія Володимирівна, науковий співробітник Проблемної науково-

дослідної лабораторії, Національний університет харчових технологій. Назва дисертації: 

«Удосконалення технології виробництва і зберігання сосисок варених». Шифр та назва 

спеціальності – 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів. 

Спецрада Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій МОН України 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник: Пасічний 

Василь Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м’яса 

і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій. Офіційні опоненти: 

Ощипок Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри харчових 

технологій Львівського торговельно-економічного університету Центральної спілки 

споживчих товариств України; Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних 

наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

 

Ющук Олександр Віталійович, інженер-конструктор, Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АРХІДЕЛЬТА», м. Нетішин, Хмельницька обл. Назва дисертації: «Несуча 

здатність, тріщиностійкість і деформативність нерозрізних залізобетонних балок за дії 

малоциклових повторних і знакозмінних навантажень». Шифр та назва спеціальності – 

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада К 47.104.06 Національного 

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

Чорновола, 49; тел. (036) 263-32-09). Науковий керівник: Масюк Григорій Харитонович, 

кандидат технічних наук, професор, професор кафедри промислового, цивільного 

будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та 

природокористування. Офіційні опоненти: Карпюк Василь Михайлович, доктор технічних 
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наук, професор, професор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; Скорук Леонід Миколайович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій 

Київського національного університету будівництва і архітектури. 

 

 

Пирогов Тимофій Валерійович, начальниа відділу аналізу міцності елементів 

ядерних установок Державного підприємства «Державний науково-інженерний центр систем 

контролю та аварійного реагування». Назва дисертації – «Обґрунтування безпечної 

експлуатації теплообмінників аварійного розхолоджування РУ ВВЕР-1000 з урахуванням 

нестаціонарних навантажень». Шифр та назва спеціальності – 05.14.14 – Теплові та ядерні 

енергоустановки. Шифр спеціалізованої ради – Д 41.052.04 Одеського національного 

політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). 

Науковий керівник: Корольов Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного 

університету. Офіційні опоненти: Сорокова Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, 

професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Ромашов Юрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського 

національного університету радіоелектроніки. 

 

 

Шелешей Тетяни Вікторівни, старшої викладачки кафедри теплоенергетичних 

установок теплових і атомних електростанцій Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації – 

«Дослідження факторів впливу на підвищення теплової ефективності енергетичного 

обладнання ТЕС». Шифр та назва спеціальності – 05.14.14 – Теплові та ядерні 

енергоустановки. Шифр спеціалізованої ради – Д 41.052.04 Одеського національного 

політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). 

Науковий керівник: Абдулін Михайло Загретдинович, доктор технічних наук, доцент 

кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Офіційні опоненти: Арсірій Василь Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри прикладної екології та гідрогазодинаміки, професор кафедри 

теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного 

політехнічного університету; Безценний Ігор Валентинович, кандидат технічних наук, 

старший науковий співробітник відділу енерготехнологічного використання твердого палива 

Інституту вугільних енерготехнологій НАН України. 

 

 

Дацишин Катерина Євгенівна, асистент кафедри харчової біотехнології і хімії, 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України. Назва 

дисертації: «Розробка технології низькоалергенного гідролізату білків сироватки для 

збагачення молочних продуктів спеціального призначення». Шифр та назва спеціальності – 

05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів. Спецрада Д 

26.058.03 Національного університету харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник: Юкало Володимир 

Глібович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і 

хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН 

України. Офіційні опоненти: Поліщук Галина Євгенівна, доктор технічних наук, професор, 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000277
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завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів  Національного університету 

харчових технологій МОН України; Шарахматова Тетяна Євгенівна, кандидат технічних 

наук, доцент, декан факультету технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу Одеської національної академії харчових технологій МОН України. 

 

 

Притула Максим Олександрович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Високочутливий радіовимірювальний прилад індукції магнітного поля на основі 

реактивних властивостей транзисторних структур». Шифр та назва спеціальності – 05.11.08 

– радіовимірювальні прилади. Спецрада Д 05.052.02 Вінницького національного технічного 

університету (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий 

керівник: Осадчук Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри радіотехніки Вінницького національного технічного університету. 

Офіційні опоненти: Підченко Сергій Костянтинович, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій Хмельницького 

національного університету; Шевченко Костянтин Леонідович, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

 

 

Кругол Микола Михайлович, приватний підприємець. Назва дисертації: 

«Підвищення енергоефективності систем власних потреб теплових електричних станцій». 

Шифр та назва спеціальності – 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. Спецрада 

К 64.050.06 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

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

Олександр Павлович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричних 

станцій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Офіційні опоненти: Тугай Юрій Іванович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу оптимізації систем електропостачання №14 Інституту 

електродинаміки НАН України; Савченко Олександр Анатолійович, кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту 

Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка. 

 

 

Стасевський Станіслав Леонідович, директор Державного  підприємства 

«Український інститут по проектуванню Металургійних заводів». Назва дисертації: 

«Удосконалення ресурсозберігаючих технологій на основі розвитку розрахунків параметрів 

виробництва гарячекатаних труб нафтогазового сортаменту». Шифр та назва спеціальності – 

05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. Спецрада Д 45.052.06 Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського (39600, Кременчук, вул. 

Першотравнева, 20, тел.: (0536)3-60-00). Науковий керівник :  Балакін Валерій Федорович, 

доктор технічних наук, професор, професор,  кафедри якості, стандартизації та сертифікації 

Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України. Офіційні 

опоненти: Грибков Едуард Петрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

автоматизованих металургійних машин та обладнання Донбаської державної 

машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України; Григоренко Володимир 

Устинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій 
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машинобудування та матеріалознавства НТУ «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти 

і науки України. 

 
Брюзгінова Наталія Володимирівна, науковий співробітник відділу твердотільної 

електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії 
наук України. Назва дисертації: «Метод та апаратура для діагностики і лікування 
цереброваскулярної патології з використанням електромагнітного випромінювання 
міліметрового діапазону». Шифр та назва спеціальності – 05.11.17 – біологічні та медичні 
прилади і системи. Спецрада Д 64.050.17 Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-
66-56). Науковий керівник: Іванов Віктор Кузьмич, доктор фізико-математичних наук, 
завідуючий відділом дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки 
ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України. Офіційні опоненти: Безуглий 
Михайло Олександрович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри виробництва 
приладів Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського»; Мустецов Микола Петрович, кандидат технічних наук, 
професор, професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних 
інформаційних технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

 
 

Масло Олександр Миколайович, головний інженер-дослідник відділу чисельних і 

експериментальних методів дослідження конструкційної міцності, Інституту проблем 

міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. Назва дисертації: «Пошкоджуваність і 

граничний стан металевих матеріалів в умовах пластичного деформування при різних видах 

механічного навантаження». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла. Спецрада Д 26.241.01 Інституту проблем міцності імені 

Г. С. Писаренка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; тел. (044) 285-16-87). 

Науковий керівник: Харченко Валерій Володимирович, доктор технічних наук,  професор, 

директор Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. Офіційні 

опоненти: Чаусов Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри механіки Національого університету біоресурсів і природокористування України; 

Коваль Віктор Вікторович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри динаміки 

і міцності машин та опору матеріалів механіко-машинобудівного інституту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського».  

 

 

Кузнєцов Владислав Олександрович, молодший науковий співробітник відділу 

інтелектуальних інформаційних технологій, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 

Національної академії наук України. Назва дисертації: «Моделювання і розпізнавання 

емоційних складових на обличчі людини». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

Інформаційні технології. Спецрада Д 26.194.03 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

НАН України (03187, Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, тел. (044)526-20-08). 

Науковий керівник: Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри теоретичної кібернетики факультету комп'ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. Офіційні опоненти: Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних наук факультету кібернетики та 

системної інженерії Херсонського національного технічного університету Міністерства 

освіти і науки України; Дорогий Ярослав Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, 

начальник Управління супроводження програми інформатизації та нормативно-методичної 

діяльності Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України.  
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Березкін Андрій Леонідович, провідний інженер Науково-навчального центру 

кіберфізичних систем, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН 

України. Назва дисертації: «Методи та програмні засоби підвищення ефективності прийому 

радіосигналів в тунелях шахт». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне 

моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.185.01 Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий керівник: Винничук Степан Дмитрович, 

доктор технічних наук, завідувач відділу моделювання енергетичних процесів і систем 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Офіційні 

опоненти: Гвоздева Ірина Маратівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

«Електрообладнання і автоматики суден» Національного університету «Одеська морська 

академія»; Ніколаєнко Богдан Анатолійович, кандидат технічних наук, старший викладач 

кафедри №3 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Бондарець Олександр Анатолійович, старший викладач кафедри динаміки і міцності 

машин та опору матеріалів, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Модель накопичення 

розсіяних пошкоджень в анізотропних конструкційних матеріалах при пружно-пластичному 

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

тіла. Спецрада Д 26.002.01 Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 

204-82-62). Науковий керівник: Бобир Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Національного технічного 

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

опоненти: Кучер Микола Кирилович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу 

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

України; Клочков Ілля Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник вiддiлу мiцностi зварних конструкцiй №003 Інституту електрозварювання 

ім.Є.О.Патона Національної академії наук України. 

 

 

Зілінський Андрій Іванович, асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і 

механотроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Ультразвуковий кавітаційний фільтр з 

ефектом самоочищення для рідких середовищ». Шифр та назва спеціальності – 05.02.02 – 

машинознавство. Спецрада Д 26.002.11 Національного технічного університету України 

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

Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Луговський Олександр 

Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної 

гідроаеромеханіки і механотроніки Національного технічного університету України 

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

Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин та обладнання 

технологічних процесів Київського національного університету будівництва та архітектури; 

Тарасенко Тарас Валерійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри гідрогазових 

систем Національного авіаційного університету. 
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Літинська Марта Ігорівна, асистент кафедри технології неорганічних речовин, 

водоочищення та загальної хімічної технології, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Видалення 

сполук арсену та гуматів з водного середовища». Шифр та назва спеціальності – 05.17.21 – 

технологія водоочищення. Спецрада Д 26.002.13 Національного технічного університету 

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

Перемоги, 37; тел. (044) 204-22-62). Науковий керівник: Астрелін Ігор Михайлович, доктор 

технічних наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Офіційні опоненти: Шевчук Лілія Іванівна, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технології органічних продуктів Національного університету 

«Львівська політехніка»; Мельник Людмила Олексіївна, доктор хімічних наук, старший 

науковий співробітник відділу фізики, хімії та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії 

води ім. А.В. Думанського. 

 

 

Потапов Микола Миколайович, асистент кафедри технології машинобудування і 

ремонту машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Назва 

дисертації: «Підвищення ефективності функціонування елементів шасі повнопривідних 

колісних засобів транспорту». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та 

ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 64.059.02 Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-66). 

Науковий керівник: Молодан Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології машинобудування і 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 «Харківський політехнічний інститут»; Калінін Євген Іванович, 

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри експлуатації, надійності, міцності та 

будівництва імені В.Я. Аніловича Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка.  

 

 

 

Клименко Ірина Юріївна, асистент кафедри управління на транспорті, 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Назва дисертації: 

«Обґрунтування раціональних способів гальмування шахтного дизелевоза з гідрооб’ємно-

механічною трансмісією». Шифр та назва спеціальності – 05.22.12 – промисловий транспорт. 

Спецрада Д 08.820.01 Дніпровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-05). 

Науковий керівник: Таран Ігор Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління на транспорті, Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка». Офіційні опоненти: Бейгул Олег Олексійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри машинобудування Дніпровського державного 

технічного університету; Сістук Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри автомобільного транспорту Криворізького національного університету. 

 

Індик Сергій Володимирович, старший викладач кафедри транспортного зв’язку, 

Український державний університет залізничного транспорту. Назва дисертації: «Методи 

формування ансамблів складних сигналів для когнітивних телекомунікаційних систем». 

Шифр та назва спеціальності - 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада 
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Д 64.820.01 Українського державного університету залізничного транспорту (61050, м. Харків, 

майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-81). Науковий керівник: Лисечко Володимир 

Петрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку 

Українського державного університету залізничного транспорту. Офіційні опоненти: Климаш 

Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка»; Серков Олександр 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем інформації 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

 

Вознюк Андрій Борисович, начальник відділу інтелектуальних транспортних систем 

Державного агентства автомобільних доріг України. Назва дисертації «Удосконалення 

методу прогнозування аварійно-небезпечних ділянок на мережі автомобільних доріг». Шифр 

та назва спеціальності – 05.22.01 – транспортні системи. Спецрада Д 26.059.02 Національного 

транспортного університету (01010, м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1; тел. 

(044) 280-73-38). Науковий керівник: Каськів Володимир Іванович, кандидат технічних 

наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства «Державний 

дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгiна». Офіційні опоненти: Прокудін 

Георгій Семенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 

перевезень та митного контролю Національного транспортного університету; Могила Ігор 

Андрійович, кандидат технічних наук, експерт з міського транспорту та мобільності, ТОВ 

«Ежіс-Україна». 

 

 

Бабич Олександр Анатолійович, науковий співробітник, ТОВ 

«Зовнішньоекономічне представництво Китайсько-Українського інституту зварювання ім. 

Є.О. Патона». Назва дисертації:  «Гібридне плазмово-дугове зварювання з коаксіальним 

розміщенням дуги плавкого електроду».   Шифр та назва спеціальності - 05.03.06 - 

Зварювання та споріднені процеси і технології. Спецрада  Д 26.182.01  Інституту 

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

11; тел. (044) 200-84-11). Науковий керівник: Коржик Володимир Миколайович, доктор 

технічних наук, завідувач відділу електротермічних  процесів обробки матеріалів Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  Перемітько Валерій 

Вікторович, доктор технічних наук, професор,  декан металургійного факультету 

Дніпровського державного технічного університету МОН України; Сливінський Олексій 

Анатолійович, кандидат  технічних наук, доцент, доцент кафедри зварювального 

виробництва Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря 

Сікорського» МОН України. 

 

 

Гринюк Андрій Андрійович, завідувач лабораторії кафедри зварювального 

виробництва, Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря 

Сікорського» МОН України. Назва дисертації:  «Плазмо-дугове зварювання алюмінієвих 

сплавів різнополярним асиметричним струмом».   Шифр та назва спеціальності - 05.03.06 - 

Зварювання та споріднені процеси і технології. Спецрада  Д 26.182.01  Інституту 

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

11; тел. (044) 200-84-11). Науковий керівник: Коржик Володимир Миколайович, доктор 

технічних наук, завідувач відділу електротермічних  процесів обробки матеріалів Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  Перемітько Валерій 

Вікторович, доктор технічних наук, професор,  декан металургійного факультету 
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Дніпровського державного технічного університету МОН України; Костін Олександр 

Михайлович, кандидат  технічних наук, професор кафедри зварювального виробництва 

Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова МОН України. 

 

 

Дегтярьова Анастасія Олегівна, асистент кафедри інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет. Назва 

дисертації: «Вибір і оптимізація надійних структур інформаційно-управляючих систем на 

транспорті». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 

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

Павленка, 1; тел. (044) 280-01-49). Науковий керівник: Аль-Амморі Алі Нурддинович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки, Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: 

Снитюк Віталій Євгенович, доктор технічних наук, професор, декан факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Цюцюра Микола Ігорович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

Колядюк Андрій Сергійович, начальник лабораторії аналізу міцності обладнання 

АЕС державного підприємства «Державний науково-інженерний центр систем контролю та 

аварійного реагування». Назва дисертації: «Термоміцність регулювального клапана парової 

турбіни». Шифр та назва спеціальності – 05.02.09 – динаміка та міцність машин. 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: 

Шульженко Микола Григорович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу надійності та динамічної міцності Інституту проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного НАН України. Офіційні опоненти: Львов Геннадій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри динаміки та міцності машин Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Єпіфанов Сергій 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції авіаційних 

двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».  

 

Дем′янов Олексій Іванович, заступник завідувача відділу,  Інститут 

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

металургійні процеси при плазмово-дуговому напилюванні покриттів плавким дротом-

анодом».   Шифр та назва спеціальності - 05.03.06 - Зварювання та споріднені процеси і 

технології. Спецрада  Д 26.182.01  Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН 

України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича 11; тел. (044) 200-84-11). Науковий 

керівник: Коржик Володимир Миколайович, доктор технічних наук, завідувач відділу 

електротермічних  процесів обробки матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. 

Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  Пащенко Валерій Миколайович, доктор 

технічних наук, професор,  професор кафедри смарт технологій з′єднань та  інженерії 

поверхонь Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря 

Сікорського» МОН України; Лихошва Валерій Петрович, доктор  технічних наук, 

професор, завідувач відділу концентрованих енергетичних впливів Фізико-технологічного 

інституту металів та сплавів НАН України. 
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Жаровський Руслан Олегович, старший викладач кафедри комп’ютерних систем та 

мереж, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва 

дисертації: «Математичне моделювання і статистична обробка сейсмічних сигналів з 

використанням ортогональної фільтрації». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Спецрада Д 58.052.01 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (46001, м. 

Тернопіль, вул. Руська, 56; тел.(0352)51-97-01). Науковий керівник: Щербак Леонід 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки, завідувач кафедри комп’ютерних наук Київського міжнародного 

університету. Офіційні опоненти: Сверстюк Андрій Степанович, доктор технічних наук, 

доцент, доцент кафедри медичної інформатики Тернопільського національного медичного 

університету ім. І.Я. Горбачевського; Владимирський Олександр Альбертович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. 

 

Касаткін Микола Володимирович, начальник технічно-експлуатаційної частини, 

Військова частина А4104. Назва дисертації: «Методи та моделі оптимізації взаємодії пілота 

та авіадиспетчера в процесі сумісного прийняття рішень в особливих випадках в польоті». 

Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада 

К 23.144.01 Льотної академії Національного авіаційного університету (25005, 

м. Кропивницький, вул. Добровольского, 1; тел.(0522) 344010). Науковий керівник: Сікірда 

Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та 

авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету. Офіційні 

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

автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного 

університету; Данілов Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, начальник відділу 

– заступник начальника управління Центрального управління Командування Сил логістики 

Збройних Сил України. 

 

 

Колесник Анна Василівна, інспектор навчального відділу, Льотна академія 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Методи підвищення 

ефективності обслуговування повітряного руху при виникненні позаштатних ситуацій у 

польоті». Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 –навігація та управління рухом. Спецрада 

К 23.144.01 Льотної академії Національного авіаційного університету (25005, м. 

Кропивницький, вул. Добровольского, 1; тел.(0522) 344010). Науковий керівник: Тимочко 

Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри повітряної 

навігації та бойового управління авіацією Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Офіційні опоненти: Писарчук Олексій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної 

техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» імені Ігоря Сікорського; Макарчук Дмитро Володимирович, кандидат технічних 

наук, в.о. завідуючого кафедри, доцент кафедри судноводіння Херсонської державної 

морської академії. 

 

 

Петриченко Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри теорії та устрою 

судна, Національний університет “Одеська морська академія”. Назва дисертації: “Розробка 

методу оперативного вибору маневру розходження суден при плаванні в стислих водах”. 

Шифр та назва спеціальності –  05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада Д 

41.106.01 Національного університету “Одеська морська академія” (65029, м. Одеса, вул. 
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Дідріхсона, 8;  тел.(048)793-16-72). Науковий керівник: Цимбал Миколай Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту навігації 

Національного університету “Одеська морська академія”. Офіційні опоненти: Тихонов Ілля 

Валентинович, доктор технічних наук, в.о.начальника Київської дільниці водних шляхів 

філії “Днопоглиблювальний флот” ДП “Адміністрація морських портів України”; 

Товстокорий Олег Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

управління судном Херсонської державної морської академії. 

 
 

Бойко Володимир Володимирович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук 

та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету. Назва 

дисертації: «Інформаційна технологія організації логістичних систем автоматизованого 

управління та безпеки руху міського пасажирського транспорту». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – Інформаційні технології. Спецрада Д 73.052.04 Черкаського 

державного технологічного університету (18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460; тел. (0472) 

71-00-92). Науковий керівник: Підгорний Микола Володимирович, кандидат технічних 

наук, доцент, декан факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну 

Черкаського державного технологічного університету. Офіційні опоненти: Шостак Ігор 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії 

програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Барабаш Олег Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних 

процесів і систем теплоенергетичного факультету Національного технічного університету 

України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ. 

 

 

Боровик Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри експлуатації флоту і 

технології морських перевезень, Одеський національний морський університет. Назва 

дисертації: «Організація ефективного функціонування пасажирського флоту в різних умовах 

експлуатації». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів 

транспорту. Спецрада Д 41.060.01 Одеського національного морського університету (65029, 

м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел.(048) 732-23-05). Науковий керівник: Шибаєв Олександр 

Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації флоту і 

технології морських перевезень Одеського національного морського університету. Офіційні 

опоненти: Дакі Олена Анатоліївна, доктор технічних наук, доцент, в.о. декана Дунайського 

факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та 

технологій; Булгаков Микола Петрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії.  

 

 

Горбатюк Руслан Миколайович, викладач відокремленого структурного підрозділу 

«Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету». Назва 

дисертації: «Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібромашини для 

поверхневого відновлення робочих органів ґрунтообробних агрегатів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Спецрада К 05.854.02 Вінницького національного аграрного університету (21008, м. Вінниця, 

вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 46-00-03). Науковий керівник: Цуркан Олег Васильович, доктор 

технічних наук, доцент, директор ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» Офіційні опоненти: Барановський Віктор 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інжинірингу 

машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету ім. 
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Івана Пулюя; Алфьоров Олексій Ігорович, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва імені В.Я. Аніловича Харківського 

національного технічного університету сільського господарства  імені Петра Василенка.  

 

 

Дроздова Тетяна Василівна, старший викладач кафедри інформаційно-

вимірювальних технологій і систем, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». Назва дисертації: «Метод оцінювання якості ієрархічних систем з 

використанням апарату нечітких множин». Шифр та назва спеціальності – 05.01.02 – 

стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Спецрада – Д 64.827.01 

Національного наукового центру «Інститут метрології», (61002, м. Харків, вул. 

Мироносицька, 42; тел. (057)700-34-09). Науковий керівник: Кондрашов Сергій Іванович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних 

технологій і систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Офіційні опоненти: Тріщ Роман Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Української інженерно-

педагогічної академії; Волков Сергій Леонідович, доктор технічних наук, завідувач 

кафедри автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій Одеської 

державної академії технічного регулювання та якості. 

 

 

Іщенко Григорій Іванович, головний інженер АТ «Турбоатом», м. Харків. Назва 

дисертації: «Технологічне забезпечення якості виготовлення сложнопрофільних поверхонь 

турбінних лопаток з титанових сплавів». Шифр та назва спеціальності – 05.02.08 – технологія 

машинобудування. Спецрада Д 64.050.12 Національного технічного університету 

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

66-56). Науковий керівник: Тарасюк Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор, 

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків. Офіційні опоненти: Степанов 

Михайло Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Іванов Віталій Олександрович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструменту 

Сумського державного університету. 

 

 

Вєчерковська Анастасія Сергіївна, асистент кафедри програмних систем і технологій 

факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Інформаційна технологія управління виробництвом 

фільтруючих поліпропіленових волокнистих елементів». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада К 26.058.05 Національного університету 

харчових технологій Міністерства освіти і науки України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 68, тел.(044)289-01-02). Науковий керівник: Поперешняк Світлана 

Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри програмних 

систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Сільвестров Антон Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри теоретичної електротехніки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Негоденко Олена Василівна, 

кандидат технічних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення 

Державного університету телекомунікацій. 
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Шевченко Ольга Юріївна, асистент кафедри автоматизації проектування 

обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки. Назва 

дисертації: «Моделі і методи кіберсоціального комп'ютингу управління персоналом для 

критичних систем». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп'ютерні системи та 

компоненти. Спецрада Д 64.052.01 Харківського національного університету 

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

Петров Едуард Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки. Офіційні 

опоненти: Леонов Сергій Юрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

обчислювальної техніки і програмування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського 

державного університету залізничного транспорту. 

 

 

 

Бальвас-Гремякова Катерина Михайлівна, молодший науковий співробітник 

лабораторії мікробіологічного методу захисту рослин Інституту захисту рослин НААН. 

Назва дисертації: «Екологічне обґрунтування захисту огірків від мікозів у закритому грунті». 

Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.376.01 Інституту захисту 

рослин НААН (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел. (044) 257-11-24). Науковий 

керівник: Ткаленко Ганна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, завідувачка 

лабораторії мікробіологічного методу захисту рослин Інституту захисту рослин НААН. 

Офіційні опоненти: Лавров Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри загальної екології та екотрофології Білоцерківського 

національного аграрного університету; Парфенюк Алла Іванівна, доктор біологічних наук, 

професор, завідувачка відділу агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій Інституту 

агроекології і природокористування НААН. 

 

Копча Неля Миколаївна, провідний інженер відділу санітарної гідробіології та 

гідропаразитології Інституту гідробіології НАН України. Назва дисертації: «Асоційовані з 

рослинами бактерії-біодеструктори пестицидів у агроценозах плодових культур». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.376.01 Інституту захисту рослин 

НААН (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел. (044) 257-11-24). Науковий керівник: 

Борзих Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наукдиректор Інституту 

захисту рослин НААН. Офіційні опоненти: Лавров Віталій Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри загальної екології та 

екотрофології Білоцерківського національного аграрного університету; Ліщук Алла 

Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії біоконтролю 

агроекосистем і органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування 

НААН. 

 

Коробова Оксана Миколаївна, завідувачка відділу селекції та насінництва зернових та 

кормових культур Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України. 

Назва дисертації: «Агротехнологічні заходи вирощування ячменю ярого у східній частині 

Північного Степу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада 

– Д 08.353.01 Державної установи Інститут зернових культур НААН України (49027, 

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий керівник: 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ   
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Гирка Анатолій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і 

зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур НААН України. 

Офіційні опоненти: Поляков Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

завідувач відділу агротехнологій та впровадження Інституту олійних культур НААН 

України; Горщар Владислав Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри рослинництва, заступник декана агрономічного факультету з навчальної роботи 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України. 

 

 

Купар Юлія Юріївна, молодший науковий співробітник лабораторії селекції кукурудзи 

середньостиглих і середньопізніх гібридів Державної установи Інститут зернових культур НААН 

України. Назва дисертації: «Ідентифікація генетичного походження селекційного матеріалу 

кукурудзи при гетерозисній селекції». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і 

насінництво. Спецрада – Д 08.353.01 Державної установи Інститут зернових культур НААН 

України (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14; тел. (0562) 36-26-18). 

Науковий керівник: Дзюбецький Борис Володимирович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач відділу селекції зернових культур Державної установи Інститут 

зернових культур НААН України. Офіційні опоненти: Лавриненко Юрій Олександрович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН України; Хоменко Світлана Олегівна, 

доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України. 

 

 

Гусенкова Олеся Володимирівна, фахівець першої категорії із насінництва 

навчально-виробничого підрозділу селекції та насінництва, Полтавська державна аграрна 

академія МОН України. Назва дисертації: «Морфо-генетичний прояв кількісних ознак 

пшениці озимої в умовах Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – 

селекція і насінництво. Спецрада Д 64.366.01 Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва 

НААН (61060, м. Харків, проспект Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, +38-098-949 45-

24). Науковий керівник: Тищенко Володимир Миколайович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики 

Полтавської державної аграрної академії МОН України. Офіційні опоненти: Леонов Олег 

Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії селекції та фізіології 

пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН; Гудзенко Володимир 

Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи, 

завідувач лабораторії селекції ячменю Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 

НААН. 

 

 

Капустян Марина Вікторівна, науковий співробітник відділу науково-

методологічного забезпечення та інтелектуальної власності, Інститут рослинництва імені 

В.Я. Юр’єва НААН. Назва дисертації: «Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи, 

створених на основі різноманітного вихідного матеріалу». Шифр та назва спеціальності – 

06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 64.366.01 Інституту рослинництва імені В. Я. 

Юр’єва НААН (61060, м. Харків, проспект Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, +38-098-

949 45-24). Науковий керівник: Чернобай Лариса Миколаївна, доктор 

сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії селекції та насінництва кукурудзи  

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Офіційні опоненти: Сергієнко Оксана 

Володимирівна доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції та 
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насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва та баштанництва НААН; 

Криворученко Роман Володимирович кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва МОН України. 

 

 

Мулєнок Яна Олександрівна, асистент кафедри плодоовочівництва і зберігання, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Назва дисертації: 

«Продуктивність зимових сортів яблуні залежно від строків контурного обрізування в 

Правобережному Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.07 – 

плодівництво. Спецрада Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва 

(20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (047-44) 4-69-89). Науковий керівник: Мельник 

Олександр Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 

плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва. 

Офіційні опоненти: Лисанюк Віктор Григорович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, заступник директора з науково-виробничої діяльності Національного наукового 

центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»; Жук Віктор 

Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник 

селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН України. 

 

 

Шовкова Оксана Володимирівна, викладач циклової комісії технологічних 

дисциплін, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, ВСП Аграрно-економічний фаховий 

коледж Полтавської державної аграрної академії МОН України. Назва дисертації: 

«Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та мінерального живлення в 

умовах лівобережної частини Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – 

рослинництво. Спецрада Д 64.366.01 Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

(61060, м. Харків, проспект Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, +38-098-949 45-24). 

Науковий керівник: Шевніков Микола Янаєвич, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії МОН 

України. Офіційні опоненти: Рябчун Наталія Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, 

головний науковий співробітник лабораторії селекції та фізіології пшениці Інституту 

рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН; Огурцов Євген Миколайович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри рослинництва Харківського 

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

 

 

Середа Володимир Іванович, директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ» 

«СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ». Назва дисертації: «Гетерозисна селекція сорго цукрового в 

умовах Степу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. 

Спецрада – Д 08.353.01 Державної установи Інститут зернових культур НААН України 

(49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий 

керівник: Яланський Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, 

завідувач лабораторії селекції соргових культур Державної установи Інститут зернових 

культур НААН України. Офіційні опоненти: Ващенко Володимир Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції і насінництва 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України; Полякова 

Ірина Олексіївна, доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства та генетики Запорізького національного університету МОН України. 
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Шита Оксана Василівна, старший науковий співробітник лабораторії технології 

застосування пестицидів Інституту захисту рослин НААН.   Назва дисертації: «Екологічне 

обґрунтування захисту картоплі (Solanum tuberosum L.) від шкідливих організмів в Лісостепу 

України». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.376.01 Інституту 

захисту рослин НААН (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел. (044) 257-11-24). 

Науковий керівник: Борзих Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

директор Інституту захисту рослин НААН. Офіційні опоненти: Чайка Володимир 

Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології 

агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Дем'янюк Олена Сергіївна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту агроекології і 

природокористування НААН. 

 

Борисова Валентина Леонідівна, асистент кафедри лісівництва ім. Б. Ф. Остапенка 

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

«Санітарний стан ясеня звичайного у Лівобережному Лісостепу України». Шифр та назва 

спеціальності – 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Спецрада К 64.828.01 Українського 

ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86, т. (057) 704-

10-02). Науковий керівник: Мєшкова Валентина Львівна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач лабораторії захисту лісу Українського ордена "Знак Пошани" 

науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної 

академії наук України. Офіційні опоненти: Лавний Василь Володимирович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри 

лісівництва Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки 

України; Олійник Василь Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри лісового і аграрного менеджменту Прикарпатського національного 

університету  ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Кошеляєва Яна Вікторівна, старший лаборант кафедри фітопатології Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Назва дисертації: «Санітарний 

стан берези повислої у Лівобережному Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 

06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Спецрада К 64.828.01 Українського ордена «Знак 

Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г. М. Висоцького (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86, т. (057) 704-10-02). Науковий 

керівник: Мєшкова Валентина Львівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач лабораторії захисту лісу Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного 

агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України. Офіційні 

опоненти: Гойчук Анатолій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Міністерства освіти і науки України; Мазепа Василь 

Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва 

Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України. 
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Марцінко Наталя Миколаївна, науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(механізованих і танкових військ) Наукового центру Сухопутних військ Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Назва дисертації: «Гібридна 

війна» Російської Федерації: вплив на економічний розвиток України)». Шифр та назва 

спеціальності – 20.02.22 – військова історія. Спецрада Д 35.051.25 Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (79012, м. Львів. вул. Героїв Майдану 

32, тел. (032) 258-44-94). Науковий керівник: Муравський Олег Іванович, кандидат 

історичних наук, вчений секретар Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України. Офіційні опоненти: Марчук Василь Васильович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника; Грицюк Валерій Миколайович, 

кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. 

 

 

Касаткіна Катерина Андріївна, викладач кафедри суспільних дисциплін, 

Запорізький державний медичний університет. Назва дисертації: «Трансформація політики 

США щодо Куби (1953–1979 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня 

історія. Спецрада К 26.133.02 Київського університету імені Бориса Грінченка (04053, м. 

Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел: (044) 272-19-02). Науковий керівник: Бессонова 

Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні 

опоненти: Потєхін Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Пасічник 

Наталія Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права та соціально-

поведінкових наук Білоцерківського інституту економіки та управління Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

 

 

Гулак Інна Василівна, викладач Ніжинського фахового медичного коледжу. Назва 

дисертації: «Податкова політика Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст. (на матеріалах 

Чернігівської губернії)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спеціалізована вчена рада – К 79.053.01. Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка МОН України (14013, Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; 

т. 3-36-10). Науковий керівник: Бойко Олександр Дмитрович, доктор політичний наук, 

професор, перший проректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Офіційні опоненти: Нікітін Юрій Олександрович, доктор історичних наук, доцент, ректор 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Шара Любов 

Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 

 

 

Безсмертна Юлія Сергіївна, фахівець із соціальної роботи комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Карлівської міської ради Полтавської області. Назва 

дисертації: «Служителі» й «работніки» в полкових містах Гетьманщини 60-х – 70-х рр. XVIII 

ст.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 17.051.01 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ   
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Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 

тел. (061)764-45-46). Науковий керівник: Волошин Юрій Володимирович, доктор 

історичних наук, професор, професор кафедри історії України (Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка). Офіційні опоненти: Маслійчук Володимир 

Леонтійович, доктор історичних наук, доцент кафедри історії факультету гуманітарних наук 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія»), Мільчев Володимир 

Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету (Запорізький 

національний університет). 

 

 

Волканов Сергій Іванович, екскурсовод військово-історичного музею, 59 будинок 

офіцерів. Назва дисертації: «Стратеги у політичному житті Афін V ст. до н.е.». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 41.051.08 Одеського національного 

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

Науковий керівник: Ізбаш-Гоцкан Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова. Офіційні опоненти: Ставнюк Віктор Володимирович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Ручинська Оксана Анатоліївна, 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх 

віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

Джагунова Олена Ігорівна, викладач кафедри історії України, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. Назва дисертації «Уманський державний 

педагогічний університет у системі вищої педагогічної освіти в Україні (1930-2014 рр.)». 

Шифр та назва спеціальності - 07.00.01 – історія України. Спецрада К 26.133.02 Київського 

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

(044) 272-19-02). Науковий керівник: Кривошея Ігор Іванович, кандидат історичних наук, 

професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Офіційні опоненти: Салата 

Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України 

Київського університету імені Бориса Грінченка; Самойленко Олександр Григорович, 

кандидат історичних наук, доцент, ректор Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя. 

 

 

Ковшун Лілія Ігорівна, консультант з питань комерційної діяльності та керування 

Подільської агенції регіонального розвитку. Назва дисертації: «Концепції краківської 

історичної школи в польській науці (на прикладі дискусії про праці Міхала Бобжинського 

1879 р.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни. Спецрада Д 17.051.01 Запорізького національного 

університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)764-45-46). Науковий 

керівник: Гнатюк Олександра Євгенівна, доктор габілітований, професор кафедри історії 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Офіційні опоненти: 

Зашкільняк Леонід Опанасович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії Центральної та Східної Європи (Львівський національний університет ім. І. Франка); 

Сінкевич Євген Григорович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин (Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького). 
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Писарська Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри української, російської 

мов і прикладної лінгвістики, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». Назва дисертації: «Розвиток підприємств тракторобудування 

Харківщини (середина 40-х – початок 90-х рр. ХХ ст)». Шифр та назва спеціальності – 

07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада К 26.820.02 Державного університету 

інфраструктури та технологій (м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. (067)7626178). Науковий 

керівник: Кривоконь Олександр Григорович, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри автомобіле- і тракторобудування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Савчук 

Варфоломій Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

«Теоретична фізика» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;  

Лупаренко Григорій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу 

Державного політехнічного музею при Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського.  

 

 

Дрок Людмила Володимирівна, доцент кафедри військової підготовки 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Назва дисертації 

«Комплектування офіцерським складом Збройних Сил України (1991–2016 рр.): історико-

статистичний аналіз». Шифр та назва спеціальності – 20.02.22 – військова історія. Спецрада 

К 26.709.04 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (03049, 

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник: 

Машталір Вадим Віталійович, доктор історичних наук, доцент, начальник управління 

організації комплектування офіцерським складом Головного управління персоналу 

Генерального штабу Збройних Сил України. Офіційні опоненти: Автушенко Ірина 

Борисівна, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Національного транспортного університету; Вавілова Надія Вікторівна, кандидат 

історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

розвитку військової освіти науково-дослідного управління проблем розвитку військової 

освіти та науки Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського. 

 

 

Менько Василь Ігорович, начальник відділу обслуговування та експлуатації будівель 

та споруд Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Назва 

дисертації: «Православні церковні братства України в історіографії ХІХ – ХХІ ст.». Шифр та 

назва спеціальності – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни. Спецрада К 36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 3-

83-76). Науковий керівник: Лазурко Лідія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Офіційні опоненти: Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних 

наук, професор, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних 

дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Гриневич Тарас Богданович, 

кандидат історичних наук, (тимчасово не працює). 

 

 
Чава Ігор Степанович, директор комунального підприємства «Туристично-

інформаційний центр м. Дрогобича». Назва дисертації: «Національно-визвольна війна під 

проводом Богдана Хмельницького у польській історіографії кінця ХІХ ст. – 1939 року». 
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Шифр та назва спеціальності – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни. Спецрада К 36.053.03 Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка (82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; 

тел. (03244) 3-83-76). Науковий керівник: Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних 

наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Вирський Дмитро Станіславович, доктор історичних наук,  провідний науковий 

співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України; 

Гирич Ігор Борисович, доктор історичних наук,  завідувач відділу джерелознавства нової 

історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського НАН України. 

 

Кравчук Олена Ростиславівна, викладач кафедри педагогіки вищої школи та 

суспільних дисциплін, ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України». Назва дисертації: «Громадсько-політична і культурно-

просвітницька діяльність Арсена Річинського (1892–1956)». Шифр та назва спеціальності – 

07.00.01 – історія України. Спецрада Д 58.053.04 Тернопільського національного 

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

Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Буяк Богдан Богданович, доктор 

філософських наук, професор, ректор Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Скакальська Ірина 

Богданівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та методики 

навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка; 

Жуковський Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, декан історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 

 

 

Шульга Наталія Володимирівна, науковий співробітник відділу науково-методичної 

роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Назва дисертації: «Член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв – учений, педагог, 

організатор агромеліоративної дослідної справи 20-х – 60-х рр. ХХ ст.». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада Д 26.373.01 Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; 

тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор Анатолійович, доктор 

історичних наук, професор, директор Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН. Офіційні опоненти: Литвинко Алла Степанівна, доктор історичних 

наук, провідний науковий співробітник відділу історії науки та соціології науки і техніки ДУ 

«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва 

НАН України»; Ковальська Катерина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри географії, екології та методики навчання Університету Григорія Сковороди 

в Переяславі МОН України. 

 

 

Чепіженко Вадим Віталійович, викладач кафедри всесвітньої історії, Одеський 

національний університет імені І.І. Мечникова. Назва дисертації: «Річард ІІ Плантагенет: 

політичні практики та концепція правління». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – 

всесвітня історія. Спецрада Д 41.051.08 Одеського національного університету імені 

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

керівник: Нємченко Ірина Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Офіційні 
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опоненти: Дятлов Володимир Олександрович, доктор історичних наук, професор, перший 

проректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; 

Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

 

Бігунов-Новіков Леонід Юрійович, генеральний директор Федерації роботодавців 

медійної галузі України (м. Київ). Назва дисертації: «Формування та розвиток сітьових 

бізнес-структур». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (03057, м.  Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-98-73). Науковий 

керівник: Шевчук Наталія Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри бізнес-економіки та підприємництва Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Фролова Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету; 

Дудник Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка.   

 

 

Білокінна Ілона Дмитрівна, асистент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету. Назва 

дисертації: «Формування інституційного механізму становлення «зеленої економіки» в 

аграрній сфері». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада: Д 05.854.03 Вінницький національний аграрний 

університет (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 460003). Науковий керівник: 

Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, учений секретар, 

завідувач відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки». Офіційні опоненти: Лопатинський Юрій 

Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнесу та управління 

персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Ковальчук 

Світлана Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 

Вінницького національного аграрного університету. 

 

Бінд Вячеслав Євгенович, директор КП «Київтеплоенерго». Назва дисертації: 

«Розвиток вартісного інжинірингу в операційній діяльності будівельних підприємств». 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: Шпакова Ганна Валентинівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри будівельних технологій Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Рижаков Дмитро Андрійович, доктор 

економічних наук, доцент, директор департаменту стратегічного планування та будівельного 

девелопменту ТОВ «Архітектурно-будівельні новації»; Черчата Анжела Олексіївна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, управління проектами і 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ   
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логістики Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва і архітектури». 

 

 

Бірюков Ігор Володимирович, молодший науковий співробітник відділу 

макроекономіки та державного управління Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій (м. Одеса). Назва дисертації: «Регуляторна політика 

запобігання прихованого підприємництва в національній економіці». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

К 41.119.01 Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій 

(65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1; т. (048) 709-38-69). Науковий керівник: Головко Олег 

Павлович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу 

макроекономіки та державного управління Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій (м. Одеса). Офіційні опоненти: Сафонов Юрій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора Державна наукова 

установа «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ); Дука Анастасія Петрівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту 

організацій Національного університету «Чернігівська політехніка». 

 

 

Байрак Анжела Олегівна, старший викладач кафедри публічного управління та 

адміністрування Донецького державного університету управління (м. Маріуполь). Назва 

дисертації: «Активізація приватного медичного сектору в системі охорони здоров’я країни на 

засадах державно-приватного партнерства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада К 11.052.09 Державного 

вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (83500, 

м. Покровськ, Донецька обл., площа Шибанкова, 2; тел. (0623) 521790). Науковий керівник: 

Чечель Анна Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

публічного управління та адміністрування Донецького державного університету управління 

(м. Маріуполь). Офіційні опоненти: Ягельська Катерина Юріївна, доктор економічних 

наук, доцент, професор кафедри економіки, обліку і оподаткування Державного вищого 

навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ); 

Бурцева Олена Єгорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 

Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ). 

 

 

Бутко Богдан Олександрович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Стратегія 

комерціалізації високотехнологічної продукції вітчизняних підприємств у системі 

міжнародного підприємництва». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04  економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада – Д 35.840.01 

Львівського торговельно-економічного університету (79005, м. Львів, вул. М. Туган-

Барановського, 10, тел. (032)275-65-50). Науковий керівник: Куцик Петро Олексійович, 

доктор економічних наук, професор, ректор Львівського торговельно-економічного 

університету. Офіційні опоненти: Тарасюк Галина Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету 

«Житомирська політехніка»; Кліпкова Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та соціального забезпечення Університету банківської справи. 

 

 

Гаміє Андрій Могамедович, заступник директора з фінансових питань ТОВ «ЕФКАС-

2». Назва дисертації: «Теоретичне та методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 
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щодо розвитку підприємства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (61166, 

м. Харків, просп. Науки 9-А, тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник: Отенко Василь 

Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та бізнесу 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Офіційні 

опоненти: Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, Директор 

Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного 

політехнічного університету; Барибіна Яніна Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

 

Гижко Андрій Петрович, викладач кафедри економіки та менеджменту 

Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури». Назва дисертації: «Організаційно-

економічний інструментарій антикризового менеджменту будівельних підприємств». 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: Івахненко Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Малихіна Оксана Михайлівна, доктор 

економічних наук, доцент, заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києві, 

Денисюк Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. 

 

 

Гонтарук Ярослав Вікторович, асистент кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного 

університету. Назва дисертації: «Реструктуризація переробних підприємств АПК в умовах 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада: Д 05.854.03 Вінницький 

національний аграрний університет (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 460003). 

Науковий керівник: Калетнік Григорій Миколайович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

Вінницького національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Свиноус Іван 

Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Білоцерківського національного аграрного університету; Головчук Юлія Олександрівна, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

 

Гончар Вадим Іванович, асистент кафедри маркетингу, інновацій і регіонального 

розвитку економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Назва дисертації: «Механізми регулювання фармацевтичного ринку 

національної економіки». Шифр і назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 17.127.01 Класичного приватного університету 
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(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: 

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

маркетингу, інновацій і регіонального розвитку Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного 

університету водного господарства та природокористування (м. Рівне); Коваль Віктор 

Васильович, доктор економічних наук, професор, виконувач обов’язки директора 

Південного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і 

науки України (м. Одеса).  

 

 

Григоренко Василь Васильович, перший заступник голови Святошинської районної 

в м. Києві державної адміністрації. Назва дисертації: «Організаційно-економічні засади 

взаємодії стейкхолдерів проектів державно-приватного партнерства в будівництві». 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: Цифра Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Офіційні опоненти: Білоусов Олексій Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту Закладу вищої освіти «Міжнародний університет 

бізнесу і права»; Вахович Інна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного центру економіки 

будівництва «Екобуд». 

 

 

Дідух Тетяна Миколаївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Розвиток 

глобального аутсорсингу в ІТ-бізнесі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 26.006.02 Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий 

керівник: Яценко Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Дугінець Ганна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного 

університету; Ставицька Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та управління національним господарством Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 

 

Демченко Карина Ігорівна, заступник директора з економічних питань ПП «Форощук 

і К». Назва дисертації: «Соціально-економічна ефективність пенсійного забезпечення 

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

національним господарством. Спецрада Д 08.120.01 Вищого навчального закладу 

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

тел. (0562) 32-14-68). Науковий керівник: Кузьмінов Сергій Васильович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри глобальної економіки Вищого навчального 

закладу «Університет імені Альфреда Нобеля». Офіційні опоненти: Швець Василь Якович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка»; Зеленко Василь Анатолійович, 
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кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та публічного управління 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Дубініна Віра Володимирівна, старший викладач кафедри технологій управління 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Управління бізнес-процесами 

підприємств роздрібної торгівлі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 

управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). 

Науковий керівник: Бай Сергій Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету. 

Офіційні опоненти: Климчук Марина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри організації та управління будівництвом Київського національного 

університету будівництва і архітектури; Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

Засоба Сергій Миколайович, начальник регіонального відділення Акціонерного 

банку «Південний» (м. Запоріжжя). Назва дисертації: «Інвестиційно-кредитний механізм 

розвитку агропромислового комплексу України». Шифр і назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 17.127.01 Класичного 

приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). 

Науковий керівник: Кушнір Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного 

університету. Офіційні опоненти: Гальцова Ольга Леонідівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних 

економічних відносин Класичного приватного університету (м. Запоріжжя); Маргасова 

Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Національного університету «Чернігівська Політехніка». 

 

 

Іщенко Інна Сергіївна, асистент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки 

та інформаційних систем Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського 

університету економіки і торгівлі». Назва дисертації: «Управління ризиками інвестиційних 

проєктів торговельних підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04  економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада – Д 35.840.01 

Львівського торговельно-економічного університету (79005, м. Львів, вул. М. Туган-

Барановського, 10, тел. (032)275-65-50). Науковий керівник: Вергал Ксенія Юріївна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-

економіки та інформаційних систем Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавського університету економіки і торгівлі». Офіційні опоненти: Гончар Ольга 

Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і 

підприємництва Хмельницького національного університету; Тягунова Наталя 

Михайлівна, кандидат економічних наук, професор, заступник директора коледжу з науково-

педагогічної роботи Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу. 

 

 

Казьмір Валентина Анатоліївна, директор Відокремленого структурного підрозділу 

«Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного 
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аграрного університету». Назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм 

функціонування ринку зерна». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спецрада: Д 05.854.03 Вінницький національний 

аграрний університет (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 460003). Науковий 

керівник: Лутковська Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету 

менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Ільчук Микола Максимович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Національного університету 

біоресурсів та природокористування України; Бабан Тетяна Олександрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

 

Киян Єгор Михайлович, асистент кафедри міжнародного менеджменту Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Глобальна координація стратегій економічного 

розвитку». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. Спецрада Д 26.006.02 Державного вищого навчального закладу 

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

проспект Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник: Гальперіна Любов 

Павлівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного 

менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Резнікова Наталія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Кудирко Людмила 

Петрівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри світової економіки 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

 

Кладченко Ірина Сергіївна, асистент кафедри економіки підприємства Державного 

вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. 

Покровськ). Назва дисертації: «Аналітичне оцінювання збалансованості розвитку 

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

національним господарством. Спецрада К 11.052.09 Державного вищого навчального 

закладу «Донецький національний технічний університет» (83500, м. Покровськ, Донецька 

обл., площа Шибанкова, 2; тел. (0623) 521790). Науковий керівник: Хобта Валентина 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний 

університет». Офіційні опоненти: Шевченко Ганна Миколаївна, доктор економічних наук, 

доцент, старший науковий співробітник відділу економічного регулювання 

природокористування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України (м. Одеса); Бєлякова Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та підприємництва на морському транспорті Азовського 

морського інституту Національного університету «Одеська морська академія». 

 

 

Козін Олександр Євгенович, тимчасово не прцює. Назва дисертації: «Економічна 

безпека автотранспортного комплексу регіону в умовах поглиблення інтеграційних 

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

регіональна економіка. Спецрада Д 20.051.12 Державного вищого навчального закладу 
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«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (096)844-6108). Науковий керівник: Пушкар Тетяна 

Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Харківського 

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

Папп Василь Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму 

і рекреації Мукачівського державного університету; Красноносова Олена Миколаївна, 

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу 

макроекономічної політики та регіонального розвитку Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України. 

 

Козенкова Владислава Дмитрівна, асистента кафедри прикладної математики та 

обчислювальної техніки Національної металургійної академії України (м. Дніпро). Назва 

дисертації: «Моделювання впливу нематеріальних активів на вартість підприємства». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці. Спецрада Д 08.820.03 Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-

05). Науковий керівник: Ковальчук Костянтин Федорович, доктор економічних наук, 

професор, декан факультету економіки та менеджменту Національної металургійної академії 

України (м.Дніпро). Офіційні опоненти: Даніч Віталій Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Лось Віта Олексіївна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Запорізького 

національного університету. 

 

 

Коломієць Тетяна Вікторівна, начальник планово-фінансового відділу Вінницького 

національного аграрного університету. Назва дисертації: «Механізм управління 

інтелектуальним капіталом підприємств аграрного сектору економіки». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада: Д 05.854.03 Вінницький національний аграрний університет (21008, 

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 460003). Науковий керівник: Калетнік Григорій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницький національний аграрний 

університет. Офіційні опоненти: Собко Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Західноукраїнського національного 

університету; Щербаченко Вікторія Олексіївна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету.  

 

Коровій Ярослав Валерійович, асистент кафедри міжнародних економічних відносин 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). Назва дисертації: 

«Інноваційні трансформації в агропромисловому секторі у контексті викликів глобального 

сталого розвитку». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 11.051.03 Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). 

Науковий керівник: Орєхова Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор, декан 

економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця). Офіційні опоненти: Яценко Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 
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Гетьмана»; Михайлова Любов Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту Сумського національного аграрного університету. 

 

 

Короленко Микола Володимирович, викладач Тренінгового центру Управління 

програмами підвищення кваліфікації закладу післядипломної освіти «Українська школа 

урядування» Національного агентства України з питань державної служби. Назва дисертації: 

«Формування природо-ресурсного потенціалу сталого розвитку територіальних громад». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. 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 Чудовська Вікторія Анатоліївна, кандидат економічних наук, 

завідувач кафедри управління територіями Відокремленого структурного підрозділу 

«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури». Офіційні опоненти: Ступень Назар Михайлович, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри кадастру територій Національного університету «Львівська 

політехніка»; Омельченко Алла Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Державної 

установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».  

 

 

Крилова Олена Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу 

макроекономіки та державного управління Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій (м. Одеса). Назва дисертації: «Розвиток інноваційного 

підприємництва в національній економіці». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада К 41.119.01 

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (65101, м. Одеса, 

вул. Інглезі, 6/1; т. (048) 709-38-69). Науковий керівник: Сафонов Юрій Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, заступник директора Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ). Офіційні опоненти: Маргасова Вікторія 

Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Національного університету «Чернігівська політехніка»; Жаворонок Артур Віталійович, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та 

фінансового посередництва Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

 

 

Крушинська Алла Вікторівна, старший викладач кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова. Назва дисертації: «Бюджетно-податкове стимулювання інвестиційної 

привабливості туристичного комплексу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної 

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

Науковий керівник: Синчак Віктор Петрович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Офіційні опоненти: Трусова 

Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного; Барабаш Леся Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного 

університету садівництва.  
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Курищук Костянтин Костянтинович, директор ТОВ «Велтрейдінг». Назва 

дисертації: «Внутрішні державні запозичення у забезпеченні стабільності фінансової 

системи України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Спецрада Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

Лютий Ігор Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Кудряшов Василь Павлович, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу державних фінансів Науково-

дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління»; Гапонюк 

Микола Анатолійович, кандидат економічних наук, професор, заступник завідувача 

кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

 

Куцеволова Маріанна Віталіївна, в. о. начальника Центру консалтинга Вищого 

навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля». Назва дисертації: «Державне 

регулювання ринку праці в сегменті малого та середнього бізнесу». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 08.120.01 Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, 

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий керівник: Задоя 

Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

глобальної економіки Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля». 

Офіційні опоненти: Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного 

університету; Ушенко Наталя Валентинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету. 

 

 

Кушик-Стрельніков Ярослав Володимирович, викладач кафедри економіки та 

менеджменту Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти 

Київського національного університету будівництва і архітектури». Назва дисертації: 

«Розвиток адаптивного управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств». 

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: Новикова Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки та менеджменту Відокремленого структурного підрозділу 

«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та 

архітектури». Офіційні опоненти: Отенко Василь Іванович, доктор економічних наук, 

професор, перший проректор Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця; Іщенко Тетяна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, 

начальник управління програмами підвищення кваліфікації Тренінгового центру закладу 

Післядипломної освіти «Українська школа урядування» Національного агентства України з 

питань державної служби. 

 

 

Левковець Наталія Петрівна, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту 

Національного транспортного університету. Назва дисертації: «Ідентифікація стану 
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економічної безпеки та базові засади і заходи її забезпечення для підприємств автомобільного 

транспорту». Шифр та назва дисертації – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

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

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

Науковий керівник: Базилюк Антоніна Василівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного транспортного університету. 

Офіційні опоненти: Карпенко Оксана Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного 

університету інфраструктури та технологій; Пазєєва Ганна Михайлівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри управлінських технологій Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК». 

 

 

Малашкін Максим Анатолійович, викладач кафедри економіки та менеджменту 

Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури». Назва дисертації: «Формування 

бенчмаркінгових стратегій підприємствами підрядного будівництва». 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: Зінченко Мирослава Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Шпак Нестор Омельянович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»; Молодід Олена 

Олексіївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник відділу економіки, організації та управління будівництвом 

Державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва». 

 

 

Надейко Микола Миколайович, викладач кафедри економіки підприємств та 

інформаційних технологій Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». 

Назва дисертації: «Менеджмент соціальної відповідальності у системі корпоративної 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 Заклад вищої 

освіти «Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; 

тел. (032) 292-87-08). Науковий керівник: Хілуха Оксана Анатоліївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних 

технологій Закладу вищої освіти «Львівського університету бізнесу та права». Офіційні 

опоненти: Крикавський Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»; 

Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

Невмержицький Василь Миколайович, заступник директора департаменту 

казначейства та фінансових інститутів Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД 

КРЕДИТ БАНК». Назва дисертації: «Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом 

конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу». Шифр та назва спеціальності – 

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

Спецрада Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (80381, Львівська 



01.03.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

48 
 

обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35).(Науковий 

керівник: Власенко Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: 

Гулей Анатолій Іванович, доктор економічних наук, доцент, голова правління ПрАТ 

«Українська Міжбанківська валютна біржа»; Данько Юрій Іванович, доктор економічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного 

університету. 

 

 

Окаянюк Катерина Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 

макроекономіки та державного управління Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій (м. Одеса). Назва дисертації: «Державне регулювання 

національної економіки в умовах інвестиційних обмежень». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада К 41.119.01 

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (65101, м. Одеса, 

вул. Інглезі, 6/1; т. (048) 709-38-69). Науковий керівник: Крилов Денис Валерійович, доктор 

економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Стройко Тетяна 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 

менеджменту Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського; 

Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(м. Миколаїв). 

 

 

Онофрійчук Олег Петрович, викладач кафедри економіки і фінансів Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне). Назва дисертації: «Економічна безпека 

підприємницької діяльності в умовах розвитку цифрової економіки». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 12.052.02 Державного вищого навчального закладу «Приазовський 

державний технічний університет» (87555, м. Маріуполь, Донецької обл., вул. 

Університетська, 7; тел. (0629) 446313). Науковий керівник: Белопольський Микола 

Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту 

Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» 

Міністерства освіти  і науки України, (м. Маріуполь). Офіційні опоненти: Жадько 

Костянтин Степанович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів 

(м. Дніпро); Нікітіна Аліна Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародної економіки та менеджменту Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

 

 

Очередько Олена Олександрівна, старший викладач кафедри менеджменту та 

підприємництва на морському транспорті Азовського морського інституту Одеської 

національної морської академії (м. Маріуполь). Назва дисертації: «Удосконалення підходів 

до підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств у інтегрованих 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 Державного 

вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (87555, 
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м. Маріуполь, Донецької обл., вул. Університетська, 7; тел. (0629) 446313). Науковий 

керівник: Логутова Тамара Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри інноватики та управління Державного вищого навчального закладу «Приазовський 

державний технічний університет» (м. Маріуполь). Офіційні опоненти: Перерва Петро 

Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Бєлобородова Марія 

Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та 

управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 

 

Пендзей Любов Петрівна, викладач Бучацького коледжу Подільського державного 

аграрно-технічного університету. Назва дисертації: «Планування землекористування 

сільських територій в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. Спецрада Д 36.814.02 Львівського національного аграрного 

університету (80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. 

(032) 224-23-35).(Науковий керівник: Третяк Валентина Миколаївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри геодезії та землеустрою Сумського національного 

аграрного університету. Офіційні опоненти: Мартин Андрій Геннадійович, доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Костишин Олександра 

Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри землеустрою 

Львівського національного аграрного університету. 

 

 

Перит Ірина Олегівна, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини 

Західноукраїнського національного університету. Назва дисертації: «Управління доходами 

домогосподарств від підприємницької діяльності». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 58.082.03 Західноукраїнського національного університету (46009, м. Тернопіль, 

вул. Львівська 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник: Брич Василь Ярославович, 

доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних 

освітніх технологій Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти: 

Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету 

Запорізького національного університету; Солоненко Юлія Валеріївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). 

 

 

Петрушко Андрій Віталійович, старший оперуповноважений в особливо важливих 

справах Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Назва дисертації: 

«Забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

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

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-93). Науковий керівник: Сафонов Юрій 

Миколайович, доктор економічних наук, доцент, професор, заступник директора Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Офіційні опоненти: Масленніков 

Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та 

інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; Шапошников 
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Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор Причорноморського 

науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 

 

 

Писанко Сергій Володимирович, голова ради засновників компанії «Укренержи 

Холдинг». Назва дисертації: «Регулювання інвестиційно-інноваційних процесів 

енергоенергетичної галузі південно-східного регіону України». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 41.088.05 

Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. 

(048) 725-32-84). Науковий керівник: Павлова Олена Миколаївна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки та природокористування 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Купчак 

Володимир Романович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-

наукового інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету; 

Попадинець Назарій Миколайович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник відділу регіональної економічної політики Державної установи «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».  

 

 

Прокіпчук Левко Ігорович, викладач кафедри податків та фіскальної політики 

Західноукраїнського національного університету. Назва дисертації: «Адміністрування 

митних платежів в умовах реформування митної політики держави». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 58.082.01 Західноукраїнського 

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

Науковий керівник: Раделицький Юрій Орестович, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри обліку та аудиту Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Запорожець Олена 

Федорівна, кандидат економічних наук, старший державний інспектор відділу митного 

оформлення № 2 митного поста «Одеса-вантажний» Одеської митниці Держмитслужби. 

  
 

Ревунов Олександр Миколайович, викладач кафедри економіки та менеджменту 

Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури». Назва дисертації: «Формування 

системи менеджменту якості на будівельних підприємствах». 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: 

Рижакова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Офіційні опоненти: Поповиченко Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Державного вищого навчального 

закладу «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури», Марчук Юрій 

Леонідович, кандидат економічних наук, начальник відділу вартісного інжинірингу проєктів 

ТОВ «Архітектурно-будівельні новації». 
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Резяпов Кирило Ігорович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Регулювання 

інвестиційних процесів на фондовому ринку України». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 08.120.01 

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

Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий керівник: Кузьмінов Сергій 

Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри глобальної економіки 

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля». Офіційні опоненти: 

Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Тараненко 

Вікторія Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального 

забезпечення та податкової політики Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро). 

 

 

Романюк Роман В’ячеславович, директор Волинського обласного центру зайнятості. 

Назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм реформування електро-

енергетичного ринку Західного регіону України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 41.088.05 Одеської 

національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-

32-84). Науковий керівник: Павлов Костянтин Володимирович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва і маркетингу Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Купчак Володимир Романович, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, маркетингу 

і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інститут менеджменту 

Західноукраїнського національного університету; Гевко Богдан Романович, кандидат 

економічних наук, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-

АВТОТРАНС». 

 

 

Сергієнко Володимир Іванович, фізична особа-підприємець «Сергієнко В. І.». Назва 

дисертації: «Розвиток і регулювання інвестиційних процесів у аграрній сфері». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії (36003, м. Полтава, вул. 

Сковороди 1/3, тел. (0532) 60-73-98). Науковий керівник: Зоря Олексій Петрович, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Полтавської державної аграрної академії. Офіційні опоненти: Мармуль Лариса 

Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Калініченко Сергій Миколайович, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка. 

 

 

Снеткова Аліна Василівна, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 

господарської діяльності Приватного підприємства «Аукціонний дім». Назва дисертації: 

«Облік та аудит інвестицій в необоротні активи підприємств». Шифр та назва спеціальності 

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

Спецрада Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, 

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

Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та аудиту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Фоміна Олена 
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Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та 

оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету; Ярмолюк 

Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету.  

 

 

Станько Тетяна Миколаївна, асистент кафедри економіки Львівського національного 

аграрного університету. Назва дисертації: «Ефективність проєктів виробництва енергетичної 

верби у сільськогосподарських підприємствах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (80381, Львівська обл., 

Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35).(Науковий 

керівник: Боярчук Віталій Мефодійович, кандидат технічних наук, професор, перший 

проректор Львівського національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Якубів 

Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»; Попадинець Назарій Миколайович, кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики Державної 

установи «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». 

 

 

Харнам Михайло Володимирович, викладач кафедри економіки та менеджменту 

Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури». Назва дисертації: «Формування 

стратегічного потенціалу будівельних підприємств». 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: Бєлова 

Алла Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та 

менеджменту Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти 

Київського національного університету будівництва і архітектури». Офіційні опоненти: 

Погорелов Юрій Сергійович доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової 

палати; Васильківський Дмитро Миколайович, доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного 

університету. 

 

 

Харчевнікова Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри організації виробництва, 

бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Механізм розвитку управлінського 

персоналу підприємств агропромислового виробництва». Шифр та назва спеціальності – 

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

Спецрада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії (36003, м. Полтава, 

вул. Сковороди 1/3; тел. (0532) 60-73-98). Науковий керівник: Заїка Світлана 

Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка. Офіційні опоненти: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; 

Зайцев Юрій Олександрович, доктор економічних наук, професор, заступник начальника 

Головного управління Державної податкової служби в Харківській області. 
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Чмирьова Лариса Юріївна, науковий співробітник відділу розвитку виробничої 

інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

Назва дисертації: «Сталий розвиток автомобільного транспорту в національній економіці». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34). 

Науковий керівник: Никифорук Олена Ігорівна, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Офіційні опоненти: Бондар 

Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, декан факультету економіки і права 

Національного транспортного університету; Голубка Степан Михайлович, доктор 

економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати України. 

 

 

Шабан Катерина Степанівна, заступник начальника управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради, м. Бориспіль. Назва дисертації: «Механізм формування 

інноваційної політики видавничо-поліграфічних підприємств в мережевій економіці». Шифр 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 Приватного акціонерного товариства «Вищий 

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

Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Зозульов Олександр Вікторович, 

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Васюткіна Наталія Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу Приватного 

вищого навчального закладу «Європейський університет»; Карбовська Любов 

Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу 

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 

управління персоналом». 

 

 

 

 

Старовойт Ірина Михайлівна, тимчасово не працює. Назва дисертації – 

«Трансформація статусу та ролі жінки в релігійному контексті: «стать» і «ґендер» у фокусі 

протестантизму». Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство. Спецрада – 

Д 26.161.03 Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (01001, Київ, 

Трьохсвятительська, 4, 279-48-12). Науковий керівник: Бучма Олег Васильович, кандидат 

філософських наук, доцент, старший науковий співробітник відділу (відділення) 

релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Офіційні опоненти: 

Панчук Ірина Іванівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії 

Рівненського державного гуманітарного університету; Спис Ольга Анатоліївна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії науки і техніки Державний 

університет інфраструктури та технологій. 

 

Филипович Георгій Данилович, режисер ТзОВ «Новинна Група Україна». Назва 

дисертації – «Релігія як фактор національної ідентифікації українців в діаспорі». Шифр та 

назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство. Спецрада  – Д 26.161.03 Інституту філософії 
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імені Г.С.Сковороди НАН України (01001, Київ, Трьохсвятительська, 4, 279-48-12). 

Науковий керівник: Бучма Олег Васильович, кандидат філософських наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу (відділення) релігієзнавства Інституту філософії 

імені Г.С. Сковороди НАН України. Офіційні опоненти: Шкіль Світлана Олександрівна, 

доктор філософських наук, професор, доцент кафедри філософії Національного університету 

біоресурсів та природокористування України; Папаяні Іван Володимирович, кандидат 

філософських наук, доцент, головний спеціаліст відділу з питань релігії, забезпечення права 

громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

 

Самчук Лариса Сергіївна, провідний фахівець навчально-методичного відділу 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.  

Д. Ушинського». Назва дисертації: «Мовна особистість як категорія соціальної філософії». 

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

Д 41.053.02 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 

т. (0482) 732-09-52). Науковий керівник: Балашенко Інна Валеріївна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності. Офіційні опоненти: Єременко Олександр Михайлович, доктор 

філософських наук, завідувач кафедри філософії Національного університету «Одеська 

юридична академія»; Іванова Наталія Володимирівна, доктор філософських наук, доцент,  

завідувачка відділенням «Дошкільне виховання» Луцького педагогічного коледжу. 

 

 

 

 

Вакарюк Руслан Володимирович, асистент кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Назва дисертації: «Біблійні фразеологізми в сучасній англійській мові: 

структурний, семантичний та когнітивний аспекти». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 

– германські мови. Спецрада Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). 

Науковий керівник: Задорожна Ірина Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Андрейчук Надія 

Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Національного університету імені Івана 

Франка; Казимір Ірина Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  

 

 

Дибовська Олеся Володимирівна, заступник директора Початкової школи імені Софії 

Русової Івано-Франківської міської ради. Назва дисертації: «Українська літературна казка 

кінця ХХ – початку ХХІ століття: поетика хронотопу». Шифр спеціальності – 10.01.01 – 

українська література. Спецрада К 20.051.13 Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник: Деркачова 

Ольга Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 

початкової освіти Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Кизилова Віталіна 

Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філологічних 
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дисциплін Державного закладу «Луганський національний університет ім. Тараса 

Шевченка»; Горбонос Ольга В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова Херсонського 

державного університету. 

 

Зайцева Олена Миколаївна, бібліотекар ІІ категорії відділу обслуговування 

бібліотеки Київського національного лінгвістичного університету. Назва дисертації: 

«Варіантність фонетичних та морфологічних норм у мові сучасного українського 

телебачення». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада 

К 73.053.07 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН 

України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; т. (0472) 355396). Науковий керівник: 

Валюх Зоя Орестівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 

філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету. Офіційні 

опоненти: Городенська Катерина Григорівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН 

України; Ковтюх Світлана Леонідівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка. 

 

Калашник Оксана Вікторівна, старший лаборант кафедри української мови 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН 

України. Назва дисертації: «Прономінативи в українській інтимній поезії 

ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.: семантика і стилістика». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – 

українська мова. Спецрада К 64.053.05 Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, тел. (057 – 700-35-

27). Науковий керівник: Олексенко Олена Андріївна, кандидат філологічних  наук, 

професор, професор кафедри української мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Степаненко Микола Іванович, 

доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка; Калашник Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. 

 

 

Карач Анна Василівна, тимчасово не працює.  Назва дисертації: “Неоміфологічні 

мотиви в українській поезії 1990-х років: трансформація і художні функції”.  Шифр та назва 

спеціальності  –  10.01.01 – українська література. Спецрада Д 26.178.01 Інституту літератури  

ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 279-10-84). 

Науковий керівник: Мельников Ростислав Володимирович, кандидат філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української літератури та журналістики імені проф. Леоніда 

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

Офіційні опоненти:  Тарнашинська Людмила Броніславівна, докторка філологічних наук, 

професорка, провідна наукова співробітниця відділу української літератури ХХ століття та 

сучасного літературного процесу Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; 

Соловей Олег Євгенович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя 

Стуса. 
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Кость Соломія Степанівна, старший викладач кафедри іноземних мов Львівського 

торговельно-економічного університету. Назва дисертації: «Романтична концепція 

національної ідентичності у слов’янських літературах 30–60-років ХІХ століття (на прикладі 

творчості Карела Запа)». Шифр спеціальності – 10.01.05 – порівняльне літературознавство. 

Спецрада К 20.051.13 Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 

Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник: Лобур Надія Володимирівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології імені 

проф. І. Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Харлан Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства 

Бердянського державного педагогічного університету; Кебало Микола Степанович, 

кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Мальцева Вероніка Валеріївна, викладач кафедри російської мови Харківського 

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

«Полідискурсивність як феномен конституювання художнього тексту (на матеріалі сучасної 

російської прози)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.02 – російська мова. Спецрада 

К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, тел. (057 – 700-35-27). Науковий керівник: Маслій 

Олена Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри російської мови 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Офіційні опоненти: 
Скоробогатова Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Гамалі Ольга Ігорівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології 

Криворізького державного педагогічного університету. 

 

 

Мартинюк Галина Володимирівна, секретар-стенографістка секретаріату Вченої 

ради Волинського національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: 

“Лямент в українській бароковій літературі”.  Шифр та назва спеціальності  –  10.01.01 – 

українська література. Спецрада Д 26.178.01 Інституту літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН 

України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 279-10-84). Науковий керівник: 

Семенюк Лариса Степанівна, кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри 

української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Офіційні опоненти:  Білоус Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри словесних дисциплін Комунального закладу вищої освіти “Луцький 

педагогічний коледж” Волинської обласної ради; Мельничук Ірина Вікторівна, кандидатка 

філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри української філології Маріупольського 

державного університету. 

 

 

Матієнко-Сільницька Анна Валеріївна, викладач кафедри іноземних мов №1, 

Національного університету "Одеська юридична академія". Назва дисертації: «Просодія 

переконування в усних англомовних судовому та релігійному дискурсах (інструментально-

фонетичне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. 

Спецрада Д 41.051.02 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65058, м. 

Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий керівник: Кравченко 

Ніна Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 
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та прикладної фонетики англійської мови, Одеський національний університет імені 

І.І.Мечникова. Офіційні опоненти: Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри англійської філології, Запорізький національний університет; 

Галянт Галина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

англійської мови №2, Національний університет "Одеська морська академія". 

 

 

Павлюк Христина Тарасівна, асистент кафедри англійської філології та перекладу, 

Одеський національний політехнічний університет. Назва дисертації: «Лінгвоконцептосфера 

англомовної молодіжної дистопії (на матеріалі романів ХХІ ст.)». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 41.051.02 Одеського національного 

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

63-07-03). Науковий керівник: Дойчик Оксана Ярославівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри англійської філології, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника. Офіційні опоненти: Карпенко Олена Юріївна, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови, Одеський 

національний університет імені І.І.Мечникова; Смаглій Валерія Михайлівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри "Філологія", Одеський національний морський 

університет. 

 

 

Зінченко Анна Володимирівна, асистент кафедри германської філології, Сумський 

державний університет. Назва дисертації: «Вторинні номінації невизначеної кількості в 

англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний та прагмастилістичний 

аспекти». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 17.051.02 

Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 

тел.(050)646-56-77). Науковий керівник: Баранова Світлана Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології, Сумський державний 

університет. Офіційні опоненти: Бєхта Іван Антонович, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри англійської філології Львівського національного університету 

імені Івана Франка; Залужна Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської філології Запорізького національного університету.  

 

 

Шурміньска Ганна Юріївна, молодший науковий співробітник Міжнародної школи 

україністики НАН України. Назва дисертації: «Рецепція історичного та фольклорно-

міфологічного матеріалу у творчості письменників угруповання „Зевонія”». Шифр та назва 

спеціальності – 10.01.03 – література слов’янських народів. Спецрада Д 26.001.39 Київського 

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

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

Ростислав Петрович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Сухарєва Світлана Володимирівна, доктор 

філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов та перекладу Волинського 

національного університету імені Лесі Українки; Руденко Ірина Вікторівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри східноєвропейських мов, навчально-наукового 

центру мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України.  

 

 

Біляцька Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри іноземної філології, 

перекладу та професійної мовної підготовки, Університет митної справи та фінансів. Назва 
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дисертації: «Лінгвопоетична репрезентація дискурсу середньовіччя в німецькій художній 

прозі ХХ ст.». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 

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

66; тел.(050)646-56-77). Науковий керівник: Приходько Анатолій Миколайович, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу, Національний 

університет «Запорізька політехніка». Офіційні опоненти: Піхтовнікова Лідія Сергіївна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики 

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

інститут»; Франко Оксана Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

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

лінгвістичного університету.  

 

 

Приходько Ілона Миронівна, асистент кафедри іноземної мови Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького  МОН  України. Назва 

дисертації: «Соматичні найменування в історії лексичної системи української мови». Шифр 

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

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

вул. Алчевських, 29, тел. (057 – 700-35-27). Науковий керівник: Білоусенко Петро Іванович, 

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту 

української мови НАН України. Офіційні опоненти: Жуйкова Маргарита Василівна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Волинського 

національного університету імені Лесі Українки; Міняйло Роман Вікторович, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики 

навчання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради.  

 

 

 Протасова Ганна Володимирівна, редакторка ТОВ “Часопис “Критика”. Назва 

дисертації: “Українська проза 1920-1940-х років: реінтерпретація християнської аксіології”.  

Шифр та назва спеціальності  –  10.01.01 – українська література. Спецрада Д 26.178.01 

Інституту літератури  ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, 

тел. (044) 279-10-84). Науковий керівник: Агеєва Віра Павлівна, докторка філологічних 

наук, професорка, професорка кфедри літературознавства Національного університету 

“Києво-Могилянська академія”. Офіційні опоненти: Мовчан Раїса Валентинівна, докторка 

філологічних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу української 

літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури ім. Т.Г. 

Шевченка НАН України; Муслієнко Олена Вячеславівна, кандидатка філологічних наук, 

доцентка кафедри української літератури і журналістики імені професора Леоніда Ушкалова 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 

 

 

Рубанець Тетяна Василівна, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних 

факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Назва 

дисертації: «Конверсиви у сучасній англійській мові: семантичні, функційні і 

лінгвокреативні аспекти». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. 

Спецрада Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник: Кійко 

Світлана Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Іваницька Наталя Борисівна, доктор філологічних 
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наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету; Ярема Оксана Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

Сластьон Сабріє Едемівна, асистент кафедри тюркології Інституту філології 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Назва дисертації – «Гендерний 

дискурс у британській поезії кінця XVI — першої половини XVIII ст.». Шифр та назва 

спеціальності – 10. 01. 04 – література зарубіжних країн. Спеціалізована вчена рада Д 

08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, 10, 

пр. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник: Новикова Марина Олексіївна, доктор 

філол. наук, професор. Офіційні опоненти: Торкут Наталя Миколаївна, доктор філол. наук, 

професор, начальник Українського міжуніверситетського навчально-наукового 

шекспірівського центру, Запорізький національний університет; 

Безродних Ірина  Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

англійської філології Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

 

 

Субота Інна Олександрівна, асистент кафедри мов і літератур Близького та 

Середнього Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Еволюція жанру новели в літературі арабських країн Перської 

затоки ХХ – поч. ХХІ ст.». Шифр та назва спеціальності – 10.01.04 – література зарубіжних 

країн. Спецрада Д 26.001.39 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

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

керівник: Рибалкін Валерій Сергійович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

східної філології Київського національного лінгвістичного університету. Офіційні опоненти: 

Ткачук Олена Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник Міжнародної школи україністики НАН України (Київ); Щербаков Ярослав 

Ігорович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри східних мов та перекладу 

Київського університету імені Бориса Грінченка.  

 

 

Яцьків Марія Юріївна, начальник Центру гуманітарно-виховної роботи, 

профорієнтації та працевлаштування ДВНЗ «Ужгородський національний університет».  

Назва дисертації: «Фразеологія художньої прози закарпатоукраїнських письменників 

Мирослава Дочинця та Дмитра Кешелі: лінгвокультурологічний аспект». Шифр 

спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада К 20.051.02 Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник: 

Венжинович Наталія Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Мойсієнко Анатолій Кирилович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Коваленко Борис Олексійович, кандидат 

філологічних наук, доцент, декан факультету української філології та журналістики 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
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Надточій Людмила Михайлівна, науковий співробітник лабораторії моніторингу 

атмосферного повітря відділу моніторингу атмосфери, Український гідрометеорологічний 

інститут ДСНС та НАН України. Назва дисертації: «Вплив метеорологічних умов на 

формування рівня забруднення атмосферного  повітря в промислових містах України». 

Шифр та назва спеціальності – 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. 

Спецрада К 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

Дворецька Ірина Віталіївна, кандидат географічних наук, завідувачка лабораторії 

моніторингу атмосферного повітря відділу моніторингу атмосфери Українського 

гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України. Офіційні опоненти:  Хохлов 

Валерій Миколайович, доктoр географічних наук, професор, професор кафедри 

метеорології та кліматології, проректор з навчально-методичної роботи Одеського 

державного екологічного університету;  Федонюк Віталіна Володимирівна, кандидат 

географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та агрономії Луцького національного 

технічного університету МОН України. 

 

 

Ошурок Дмитро Олександрович, науковий співробітник відділу фізики атмосфери, 

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України. Назва дисертації: 

«Вітроенергетичні ресурси України в сучасних кліматичних умовах». Шифр та назва 

спеціальності – 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Спецрада К 

26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

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

Олег Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 

відділу фізики атмосфери  Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН 

України. Офіційні опоненти:  Шевченко Ольга Григорівна, доктор географічних наук, 

доцент, доцент кафедри метеорології та кліматології  Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України; Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна, кандидат 

географічних наук, доцент, доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського 

державного екологічного університету МОН України. 

 

 

 

 

Глоба Максим Миколайович, суддя Вовчанського районного суду Харківської 

області. Назва дисертації: «Застосування угод про примирення та визнання винуватості у 

кримінальному праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 «Кримінальне право  

та кримінологія; кримінально-виконавче  право». Спецрада Д 64.086.01 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Тютюгін Володимир Ілліч, 

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Шульга Андрій Михайлович, доктор юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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Залозний Роман Юрійович, помічник судді Київського апеляційного суду. Назва 

дисертації: «Криміналістична характеристика та розслідування розбійних нападів, вчинених 

на водіїв транспортних засобів». 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: Ігнатюк Олег Володимирович, доктор 

юридичних наук, слідчий суддя, Київський апеляційний суд. Офіційні опоненти: Тагієв 

Садіг Рза Огли, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології Академії державної пенітенціарної служби Україн; Пиняга 

Руслан Орестович, кандидат юридичних наук, радник Голови Національної поліції України. 

 

 

Гапончук Віктор Васильович, Голова Волинського апеляційного суду. Назва 

дисертації: «Кримінально-правова протидія публічним закликам до вчинення злочинних 

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

кримінально-виконавче право.  Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права 

ім..В.М.Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел. (044 278-

80-46). Науковий керівник:  Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, 

кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.  

Офіційні опоненти: Навроцький Вячеслав Олександрович, доктор юридичних наук, 

професор,  професор кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного 

університету внутрішніх справ; Гладун Олександр Зіновійович,  кандидат юридичних 

наук,  радник Першого заступника Голови Верховної Ради України.  

 

 

Глідер Ігор Віталійович, адвокат адвокатської контори «Glider, Shargal-Erez & co». 

Назва дисертації: «Судове провадження в першій інстанції за кримінальним процесуальним 

законодавством Ізраїлю». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Спецрада Д 64.086.01 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; т. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Капліна Оксана 

Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального 

процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні 

опоненти: Кучинська Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Луцик Василь Васильович, кандидат 

юридичних наук, доцент, керівник управління захисту викривачів та обробки повідомлень 

про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

 

 

Глиняний Олександр Вікторович, начальник сектору КР Центрального МРВ ГУ 

СБУ у місті Києві та Київській області. Назва дисертації: «Обвинувальний акт в системі 

процесуальних рішень досудового розслідування». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність». Спецрада Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава 

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

Фомін Сергій Борисович, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду. Офіційні опоненти: Гринюк Володимир 
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Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Тетерятник Ганна Костянтинівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Говоруха Любов Сергіївна, молодший науковий співробітник НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. 

Назва дисертації: «Державницька теорія місцевого самоврядування у правовій доктрині ХІХ-

ХХІ століть». 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. (057) 704-

93-61). Науковий керівник: Серьогіна Світлана Григорівна, доктор юридичних наук, 

професор, директор НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної 

академії правових наук України. Офіційні опоненти: Слинько Дмитро Вікторович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Передерій Олександр Сергійович, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

Коротенко Тетяна Федосіївна,  помічник судді Оболонського районного суду 

м.Києва. Назва дисертації: «Судові доручення у цивільному процесі України, звернені до 

компетентних органів іноземних держав». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.  Спецрада Д 26.236.02 

Інституту держави і права ім..В.М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. 

Трьохсвятительська, 4, тел. (044 278-80-46). Науковий керівник:  Огнев’юк Ганна 

Зіновіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та 

інформаційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Гусаров Костянтин Володимирович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого; Дзера Ірина Олександрівна, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри приватного права Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

 

 

Ліснича Ольга Миколаївна, слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління 

Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві. 

Назва дисертації: «Цивільно-правовий захист прав пацієнтів в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право». Спецрада Д 64.086.02 Національного юридичного університету імені 

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

керівник: Коробцова Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Сліпченко Святослав Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Кочин Володимир Володимирович, 

кандидат юридичних наук, науковий консультант судді Конституційного Суду України.   
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Польщиков Ігор Валерійович, прокурор Київської місцевої прокуратури №4 міста 

Києва. Назва дисертації: «Місцеве самоврядування в умовах становлення громадянського 

суспільства: теоретико-правове дослідження». 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. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Серьогіна 

Світлана Григорівна, доктор юридичних наук, професор, директор НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. 

Офіційні опоненти: Наливайко Лариса Романівна, доктор юридичних наук, професор, 

проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Жук Наталія 

Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових 

дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. 

 

 

В’юник Максим Вікторович, асистент кафедри кримінального права №1, 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: 

«Спеціальні види покарань за кримінальним правом України». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Спецрада Д 

64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. 

Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Пономаренко Юрій 

Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, декан заочного факультету 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

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

кримінального права і кримінології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Шинкарьов Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного 

педагогічного університету імені. Г. С. Сковороди. 

 

 

Рагуліна Ксенія Анатоліївна, молодший науковий співробітник НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. 

Назва дисертації: «Міжнародний договір як джерело права в Україні: загальнотеоретичний 

аспект». 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. (057) 704-

93-61). Науковий керівник: Чапала Геннадій Владиславович, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України. Офіційні опоненти: Серьогін Віталій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і 

муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна; Слинько Дмитро Вікторович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

 

 

Шимон Людмила Сергіївна, суддя Корольовського районного суду міста Житомира. 

Назва дисертації: «Особисті види забезпечення виконання зобов’язання». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право». Спецрада Д 64.086.02 Національного юридичного університету імені 

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



01.03.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

64 
 

керівник: Пучковська Ірина Йосипівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Цюра Вадим Васильович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри цивільного права Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Чалий Юрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного права та процесу (факультет № 6) Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

 

 

Яциніна Марта-Марія Сергіївна,  юрисконсульт ТОВ «Опті-Ком». Назва 

дисертації: «Зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за 

Кримінальним кодексом України (ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК України)». Шифр та назва 

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

право.  Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права ім..В.М.Корецького НАН України 

(01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел. (044 278-80-46). Науковий керівник: Марін 

Олександр Костянтинович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Дудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та 

розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка; Гацелюк Віталій 

Олександрович,  кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу   

проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права 

ім.В.М.Корецького НАН України.  

 

 

Шпаков Владислав Володимирович, виконавчий директор ТОВ «Охоронна 

компанія» «Антирейдер». Назва дисертації: «Господарсько-правовий механізм забезпечення 

інвестиційної безпеки держави». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 «Господарське 

право; господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного 

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

61). Науковий керівник: Барахтян Наталя Веніамінівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри господарського права Східноукраїнського національного 

університету імені В. Даля; Денисов Андрій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Ордулі Евеліна Євгеніївна, аспірантка Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.  Назва дисертації 

«Гармонізація законодавства України про інтелектуальну власність згідно з вимогами Угоди 

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

сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада К 26.504.01 Науково-дослідного 

інституту інтелектуальної власності НАПрН України (03150, м. Київ, вул. Казимира 

Малевича, 11: тел. +38044-200-08-76). Науковий керівник: Атаманова Юлія Євгеніївна, 

доктор юридичних наук, доцент, керівник Центру правового забезпечення розвитку науки і 

технологій Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України.  

Офіційні опоненти: Махінчук Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного  інституту приватного права і 
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підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; Каращук Оксана 

Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та 

інформаційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Пекар Анастасія Олексіївна, адвокат, Адвокатське об’єднання «ЮРИДИЧНА 

ФІРМА «ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний номер в ЄДРПОУ: 41969091. 

Назва дисертації «Захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації: 

цивільно-правовий аспект» Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес;сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада К 26.504.01 

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (03150, м. Київ, 

вул. Казимира Малевича, 11, +38044-200-08-76). Науковий керівник: Галянтич Микола 

Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, керівник наукового Центру експертних 

досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України. 

Офіційні опоненти: Кодинець Анатолій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри інтелектуальної власності Київського національного Університету імені 

Тараса Шевченка; Рассомахіна Ольга Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри  права юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу 

«Європейський університет». 

 

 

Бударна Віталія Олександрівна, начальник юридичного відділу ТОВ «Флешком». 

Назва дисертації: «Господарсько-правовий механізм інвестиційного забезпечення 

національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 «Господарське право; 

господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник: Барахтян Наталя Веніамінівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля; Килимник Інна Ігорівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового забезпечення господарської 

діяльності Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова. 

 

 

Говорун Олександр Володимирович, суддя Господарського суду Донецької області. 

Назва дисертації: «Саморегулівні організації в механізмі правового господарського 

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

процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені 

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

керівник: Барахтян Наталя Веніамінівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри господарського права Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля; Матвєєва Анастасія Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри права Національного 

аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 
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Савчук Олександра Олександрівна, прокурор Полтавської місцевої прокуратури 

Полтавської області. Назва дисертації: «Господарсько-правове регулювання діяльності 

небанківських кредитних установ в Україні з урахуванням адаптації до законодавства 

Європейського Союзу». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 «Господарське право; 

господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник: Глібко Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, 

директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 

НАПрН України. Офіційні опоненти: Устименко Володимир Анатолійович, доктор 

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

В.К. Мамутова НАН України; Петруненко Ярослав Вікторович, кандидат юридичних 

наук, доцент, професор кафедри господарського права і процесу Національного університету 

«Одеська юридична академія». 

 

Чубенко Віра Анатоліївна, головний юрисконсульт ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙД ГРУП». 

Назва дисертації: «Господарсько-правове регулювання виробництва та постачання 

високотехнологічної продукції». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 «Господарське 

право; господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник: Глібко Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, 

директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 

НАПрН України. Офіційні опоненти: Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки 

Донецького юридичного інституту МВС України; Бровдій Алла Михайлівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності 

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

 

Шміло Ірина Олегівна, помічник приватного нотаріусу Тернопільського міського 

нотаріального округу. Назва дисертації: «Господарсько-правове регулювання 

відповідальності в інвестиційних відносинах». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04  

«Господарське право; господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Глібко Сергій Васильович, 

кандидат юридичних наук, доцент, директор Науково-дослідного інституту правового 

забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. Офіційні опоненти: Устименко 

Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту 

економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України; Попович Тетяна 

Григорівна, кандидат юридичних наук,  учений секретар Науково-дослідного інституту 

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

 

Красовський Костянтин Юрійович, адвокат, Рада адвокатів Київської області. 

Назва дисертації: “Природні права людини в українському конституціоналізмі”. Шифр та 

назва спеціальності - 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. Спецрада К 26.130.03 ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113, 

м. Київ, вул. Табірна, 30-32). Науковий керівник: Заєць Анатолій Павлович, доктор 
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юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та 

публічного права Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Офіційні 

опоненти: Лемак Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, суддя 

Конституційного Суду України; Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та 

міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного 

університету “Одеська юридична академія”. 

 

 

Антипова Ірина Леонідівна, суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус вищих спеціалізованих судів в 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії 

внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 

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

науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор навчально-

наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; Куркова Ксенія Миколаївна, кандидат 

юридичних наук,  завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт 

Науково-дослідного інституту публічного права. 

 

 
Астаф’єв Андрій Андрійович, начальник Васильківського ВП ГУНП в Київській 

області. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади проведення службового 

розслідування в органах Національної поліції України». Шифр та назва спеціальності – 

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

Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 

пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Сербин Руслан Андрійович, 

доктор юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Калатур Максим Васильович, доктор юридичних наук, доцент, 

старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП у м. Києві; Шкарупа 

Костянтин Вікторович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

Громадської організації «Академія адміністративно-правових наук». 

 

 

Байбак Анастасія Геннадіївна, викладач кафедри теорії та історії держави і права 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Назва 

дисертації: «Визначеність як властивість права». 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: Бурдін Михайло Юрійович, доктор 

юридичних наук, професор, проректор Харківського національного університету внутрішніх 

справ. Офіційні опоненти: Процюк Ігор Валерійович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого; Петришин Олег Олександрович, кандидат 

юридичних наук, учений секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та 

місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. 
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Балаклицький Андрій Іванович, суддя Київського окружного адміністративного 

суду. Назва дисертації: «Еволюція основних ознак держави в умовах глобалізації». Шифр та 

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

правових учень. Спеціалізована вчена рада Д 26.236.03 при Інституті держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278 

5155. Науковий керівник: Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор,  вчений секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. 

Офіційні опоненти: Гусарєв Станіслав Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України Перший проректор Національної академії внутрішніх справ; 

Ковальчук Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

Буроменська Наталія Любомирівна, заступниця Голови Антимонопольного 

комітету України - державна уповноважена. Антимонопольний комітет України. Назва 

дисертації: “Поняття і правова природа принципу заборони зловживання правом”. Шифр та 

назва спеціальності - 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. Спецрада К 26.130.03 ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113, 

м. Київ, вул. Табірна, 30-32). Науковий керівник: Заєць Анатолій Павлович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та 

публічного права Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Офіційні 

опоненти: Шевченко Анатолій Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Університету Державної 

фіскальної служби України; Дідич Тарас Олегович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Ганчук Ольга Миколаївна, старший інспектор з особливих доручень Головного 

управління Національної поліції в Чернівецькій області. Назва дисертації: «Правовий 

порядок: ціннісно-інституційний підхід». Шифр та назва спеціальності – 12.00.12 – 

філософія права. Спецрада К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8). Науковий 

керівник: Гураленко Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри людських прав Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Офіційні опоненти: Романова Альона Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та філософії, конституційного та міжнародного права Інституту права, 

психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; 

Павлюк Анатолій Григорович, кандидат юридичних наук, помічник судді Чернівецького 

окружного адміністративного суду. 

 

 

Голенко Ірина Петрівна, суддя Господарського суду Луганської області. Назва 

дисертації: «Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з перевезенням пасажирів 

автомобільним транспортом». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 - цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада  Д 64.700.02 

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

Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник: Шишка Олександр Романович, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Майданик 

Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор,  завідувач кафедри цивільного права 
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Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Рубан 

Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

Громова Альона Олегівна, помічник судді Південно-західного апеляційного 

господарського суду. Назва дисертації: «Недійсність кредитних зобов’язань за цивільним 

законодавством України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право. Спецрада 

К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (29013, 

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8). Науковий керівник: Кривенко Юлія Василівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного 

університету «Одеська юридична академія». Офіційні опоненти: Теремецький Владислав 

Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу 

Західноукраїнського національного університету; Чорна Жанна Леонтіївна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

 

Калараш Андрій Андрійович, суддя Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду. Назва дисертації: «Теоретико-правові засади функцій Верховного Суду: 

генеза, інституціалізація, реформування». 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: Невзоров Ігор Львович, кандидат 

юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Скоморовський Віталій Богданович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

державно-правових дисциплін юридичного факультету Університету економіки та права 

«КРОК»; Передерій Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

Константинов Олександр Олександрович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або 

збільшують витрати бюджету всупереч закону». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 26.007.03 

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

тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Процюк Олег Володимирович, кандидат 

юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Лихова Софія Яківна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу Юридичного факультету 

Національного авіаційного університету; Кісілюк Едуард Миколайович, кандидат 

юридичних наук, доцент, начальник відділу професійної підготовки управління професійної 

освіти та науки Департаменту персоналу МВС України. 

 

 

Лаврентьєв Євген Олександрович, адвокат. Назва дисертації: «Відповідальність за 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
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право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

(49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Фоменко 

Андрій Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент, ректор Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Комзюк Анатолій 

Трохимович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ; Лакійчук 

Ярослава Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

секретаріату Вченої ради Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Лучко Оксана Анатоліївна, викладач циклу загально – правових дисциплін 

Державної установи «Криворізька академія патрульної поліції». Назва дисертації: «Огляд у 

кримінальному досудовому провадженні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Спецрада К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України (87510, 

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 89 тел. (0629) 58-84-20). Науковий керівник: 

Лоскутов Тимур Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

організації досудового розслідування Криворізького навчально-наукового інституту 

Донецького юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: Лобойко Леонід 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду; Гловюк Ірина 

Василівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Парагайло Віталій Олександрович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове регулювання порядку вивезення, ввезення та повернення в 

Україну культурних цінностей». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

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

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

94-91). Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

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

правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Шатрава Сергій 

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

лабораторії з проблем забезпечення діяльності поліції Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

 

 

Пелех Михайло Іванович, начальник Білоцерківського районного управління поліції 

ГУНП в Київській області. Назва дисертації: «Адміністративний примус в діяльності органів 

Національної поліції України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

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

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

94-91). Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Калатур Максим Васильович, доктор юридичних наук, доцент, старший 

оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП у м. Києві; Куркова Ксенія 
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Миколаївна, кандидат юридичних наук, завідувач відділу науково-правових експертиз та 

законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права. 

 

 

Петрофанова Ксенія Романівна, юрисконсульт, ТОВ «Автомобільний дом «Соллі-

Плюс». Назва дисертації: «Цивільно-правова характеристика електронних грошей». Шифр 

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

міжнародне приватне право». Спецрада Д 64.086.02 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник: Ісаєв Арсен Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Коссак Володимир Михайлович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Мица Юрій Вікторович, кандидат 

юридичних наук, проректор з наукової роботи Харківського інституту кадрів управління. 

 

 

Донець Антон Геннадійович, асистент кафедри цивільного права №1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Окремі види договору 

зберігання в цивільному праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 «Цивільне 

право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Спецрада Д 64.086.02 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ( 61024, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Борисова Валентина Іванівна, 

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права №1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Кохановська Олена 

Веліонінівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Жорнокуй 

Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права 

і процесу факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Бичков Ігор Геннадійович, суддя Ковпаківського районного суду м. Суми. Назва 

дисертації: «Місце органів конституційної юрисдикції в механізмі стримувань і противаг 

демократичної правової держави». 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 МОН України (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Чапала Геннадій 

Владиславович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-

дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної 

академії правових наук України. Офіційні опоненти: Процюк Ігор Валерійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Гиляка Олег Сергійович, кандидат 

юридичних наук, начальник управління планування та координації правових досліджень в 

Україні Національної академії правових наук України. 

 

 

Білоус Олександр Вячеславович, перший заступник прокурора Миколаївської 

області. Назва дисертації: «Правоохоронна і правозахисна діяльність органів судової влади і 

прокуратури в Україні: конституційно-правовий аспект». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спеціалізована вчена рада Д 26.236.03 

при Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. 
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Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278 5155. Науковий керівник: Скрипнюк Олександр 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Інституту держави і 

права імені В.М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Ковальчук Віталій 

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

конституційного і міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка»; Лужанський Андрій Васильович, 

кандидат юридичних наук, науковий консультант відділу забезпечення роботи секретаря та 

суддів судової палати управління забезпечення роботи другої судової палати секретаріату 

Касаційного цивільного суду апарату Верховного Суду. 

 

Ольшанченко Володимир Іванович, суддя Господарського суду Харківської 

області. Назва дисертації: «Цивільно-правова відповідальність держави Україна перед 

суб’єктами підприємницької діяльності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03  «Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Спецрада Д 64.086.02 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Яроцький Віталій 

Леонідович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Отраднова Олеся Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, директор 

Тренінгового центру прокурорів України, професор кафедри цивильного права Інституту 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Чалий Юрій 

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

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Посвистак Олександр Миколайович, прокурор третього відділу управління 

процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в 

суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Назва 

дисертації: «Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність». Спецрада Д 64.086.01 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник:  Шило Ольга Георгіївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Одерій Олексій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального процесу та криміналістики Донецького юридичного інституту МВС України; 

Письменний Дмитро Петрович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ.  

 

 

Сохікян Анна Суренівна, помічник судді патронатної служби Харківського 

окружного адміністративного суду. Назва дисертації: «Закон як джерело кримінального 

права України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 «Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право». Спецрада Д 64.086.01 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 

тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Пономаренко Юрій Анатолійович, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 1, декан заочного 

факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні 

опоненти: Шаблистий Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного 
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університету внутрішніх справ; Беніцький Андрій Сергійович, кандидат юридичних наук, 

професор, професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Пузікова Валентина Сергіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Господарсько-правовий механізм розвитку об’єктів інфраструктури авіаційних перевезень 

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

процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені 

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

керівник: Бойчук Роман Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Офіційні опоненти: Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська 

юридична академія»; Матвєєва Анастасія Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». 

 

 

Семенюк Олександр Сергійович, помічник судді Суворовського районного суду 

міста Одеси. Назва дисертації: «Складні об’єкти права інтелектуальної власності». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право, 

міжнародне приватне право. Спецрада К 70.895.02 Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8). Науковий 

керівник: Харитонова Олена Іванівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Національного університету 

«Одеська юридична академія. Офіційні опоненти: Яворська Олександра Степанівна, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені 

Івана Франка; Анікіна Галина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова. 

 

 

Cердюк Олександр Олександрович, адвокат. Назва дисертації: «Цивільно-правові 

засоби захисту прав учасників кредитних відносин в Україні». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.03  «Цивільне право та цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне 

право». Спецрада Д 64.086.02 Національного юридичного університету імені Ярослава 

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

доктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, завідувач кафедри 

цивільного права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Офіційні опоненти: Кот Олексій Олександрович, доктор юридичних наук, старший 

дослідник, в.о. головного наукового співробітника Київського регіонального центру 

Національної академії правових наук України; Кройтор Володимир Андрійович, кандидат 

юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу факультету №6 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Січко Сергій Олександрович, адвокат адвокатське об’єднання «Юртерра». Назва 

дисертації: «Загальні положення досудового розслідування». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
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розшукова діяльність». Спецрада Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені 

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

керівник: Карпенко Михайло Олегович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Шумило Микола Єгорович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Фомін Сергій Борисович, 

кандидат юридичних наук, доцент, суддя Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду. 

 

 

Сорочан Алла Василівна, адвокат Ради адвокатів Миколаївської області. Назва 

дисертації: «Теоретичні та праксеологічні основи розслідування шахрайства на первинному 

ринку нерухомості». Шифр та назва спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та 

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

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

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

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

домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Дрозд Валентина Георгіївна, доктор юридичних наук, професор, 

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

лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 

Державного науково-дослідного інституту МВС України; Зарубей Вікторія 

Володимирівна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 

процесу Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Тарасюк Юрій Васильович, перший заступник директора Комунального 

підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд - УКБ» Київської 

міської державної адміністрації. Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 

житлового будівництва в Україні». Шифр та назва спеціальності 12.00.07 - адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 55.051.07 Сумського 

державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.(0542) 687-755). 

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

професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного 

університету. Офіційні опоненти: Старинський Микола Володимирович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, господарського права та 

фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету; Біла Вікторія 

Русланівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції з навчально-

методичної роботи Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

Щерблюк Ольга Василівна, помічник судді Луцького міськрайонного суду 

Волинської області. Назва дисертації: «Організаційні основи судоустрою в Україні». Шифр 

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

інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС 

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

Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, професор, проректор Національної 

академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Калатур Максим Васильович, доктор 

юридичних наук, доцент, старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП 
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у м. Києві; Шевченко Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, заступник директора 

навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Чуприна Юлія Анатоліївна, начальник відділу наукових досліджень, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Професійний розвиток 

науково-педагогічних працівників». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 «Трудове право; 

право соціального забезпечення». Спецрада Д 64.086.03 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Кутоманов Дмитро Євгенович, доктор юридичних 

наук, доцент, директор комунального підприємства «Міський інформаційний центр» 

Харківської міської ради; Пижова Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, 

заступник начальника відділу з питань кадрового забезпечення підвідомчих закладів та 

установ департаменту кадрового забезпечення Міністерства освіти і науки України. 

 

Білоусов Сергій Миколайович, суддя Господарського суду Полтавської області. 

Назва дисертації: «Господарсько-правове забезпечення попередження неплатоспроможності 

окремих категорій суб'єктів некомерційної господарської діяльності». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.04 – «Господарське право; господарсько-процесуальне право». 

Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

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

Роман Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України; Килимник 

Інна Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. 

 

 

 

Богацька Наталія Станіславівна, Голова Південно-західного апеляційного 

господарського суду. Назва дисертації: «Правове забезпечення торговельної діяльності 

суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Барахтян Наталя 

Веніамінівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля; Матвєєва Анастасія Володимирівна, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету імені М.Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 
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Вєннікова Вікторія Вікторівна, асистент кафедри трудового права, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Особливості вирішення 

спорів у сфері соціального забезпечення». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення». Спецрада Д 64.086.03 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник: Ярошенко Олег Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Клемпарський Микола Миколайович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, трудового права та права 

соціального забезпечення Донецького юридичного інституту МВС України; Кулачок-

Тітова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-

правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

Вишнева Аліна Володимирівна, суддя Дзержинського районного суду м. Кривого 

Рогу, Дніпропетровської області. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус 

органів суддівського врядування в Україні». 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: Сорока Лариса Володимирівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач відділу аспірантури Науково-дослідного інституту публічного права; 

Офіційні опоненти: Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Оксінь Віталій Юрійович, кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник Громадської організації «Академія 

адміністративно-правових наук». 

 

 

Горінов Павло Валерійович, директор Інституту новітніх технологій та лідерства 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

регулювання реалізації процедур забезпечення незалежності суддів». Шифр та назва 

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

право. Спецрада – Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, 

проспект Любомира Гузара, 1, НАУ; т. (044) 406-70-35). Науковий керівник: Сопілко Ірина 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, декан Юридичного факультету 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Смокович Михайло 

Іванович, доктор юридичних наук, суддя, Голова Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного суду; Армаш Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, 

заступник директора відокремленого структурного підрозділу ДП «Інформаційні судові 

системи» «Центр судової експертизи та експертних досліджень» Державної судової 

адміністрації. 

 

 

Гребенюк Володимир Володимирович, суддя Подільського районного суду міста 

Києва. Назва дисертації: «Припинення трудового договору з підстав, передбачених 

контрактом». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення». Спецрада Д 64.086.03 Національного юридичного університету імені 

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

керівник: Івчук Юлія Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
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Офіційні опоненти: Шумна Лариса Петрівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної 

пенітенціарної служби; Вапнярчук Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу координації 

правових досліджень Управління планування та координації правових досліджень в Україні 

Національної академії правових наук України. 

 

 

Земскова Ольга Вікторівна, провідний юрисконсульт ФОП Мануйлова О. С. Назва 

дисертації: «Договір перевезення небезпечних вантажів» Шифр та назва спеціальності - 

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 

Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. 

Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник: Самойленко Георгій 

Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 

Запорізького національного університету. Опоненти: Пленюк Мар’яна Дмитрівна, доктор 

юридичних наук, професор, в.о. ученого секретаря Київського регіонального центру 

Національної академії правових наук України; Попов Віктор Андрійович, кандидат 

юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

Іщук Лариса Петрівна, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду.  Назва 

дисертації: «Публічне адміністрування у фіскальній сфері». 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. Георгія 

Кірпи, 2 А). Науковий керівник: Дуліба Євгенія Володимирівна, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука». Офіційні опоненти: Дрозд Олексій 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та 

ад’юнктури Національна академія внутрішніх справ; Биркович Тетяна Іванівна, кандидат 

юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету культури і мистецтв.  

 

 

Кириченко Ігор Олегович, директор ТОВ «КІОТРАНС». Назва дисертації: «Правове 

регулювання інжинірингової діяльності у сфері будівництва». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Білоусов Євген 

Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 

загальних проблем формування та реалізації інноваційної політики Науково-дослідного 

інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. Офіційні 

опоненти: Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Бровдій Алла 

Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова. 
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Коваленко Марія Геннадіївна, старший лаборант кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: 

«Конституційно-правове регулювання реєстрації виборців в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 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: Бодрова Ірина Іванівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Науково-

дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної 

академії правових наук України. Офіційні опоненти: Марчук Микола Іванович, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ; Щебетун Ірина 

Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя 

Стуса. 

 

 

Константінов Костянтин Валентинович, начальник відділу організації досудового 

розслідування Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань 

Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Назва дисертації: «Протидія 

наданню неправомірної вигоди (хабара): порівняльний кримінологічний аналіз (за 

матеріалами України та країн Закавказзя)». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 

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

Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник: Литвинов Олексій Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і кримінології 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Храмцов Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; Олійник Олена Сергіївна, кандидат 

юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правової політики та 

кримінального права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

 

 

Кролевецький Кирило Ігорович, голова Адвокатського об’єднання «Кролевецький та 

партнери». Назва дисертації: «Господарсько-правове регулювання ринку оптової торгівлі в 

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

процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені 

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

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

науковий співробітник відділу загальних проблем формування та реалізації інноваційної 

політики Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 

НАПрН України. Офіційні опоненти: Устименко Володимир Анатолійович, доктор 

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

В.К. Мамутова НАН України; Матвєєва Анастасія Володимирівна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри права 702 Національного аерокосмічного університету імені 

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».  

 

 

Курашова Інна Миколаївна, помічник заступника голови Східного апеляційного 

господарського суду. Назва дисертації: «Господарсько-правовий механізм саморегулювання 
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будівельної галузі в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 «Господарське право; 

господарсько-процесуальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного 

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

93-61). Науковий керівник: Білоусов Євген Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник відділу загальних проблем формування та реалізації 

інноваційної політики Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного 

розвитку НАПрН України. Офіційні опоненти: Мілаш Вікторія Сергіївна, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого; Зуєва Оксана Анатоліївна, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права 

Університету митної справи та фінансів.  

 

 

Любченко Олексій Олександрович, асистент кафедри конституційного, 

адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: 

«Конституційно-правові засади ухвалення рішень вищими колегіальними органами 

державної влади України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 «Конституційне право; 

муніципальне 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: Колісник Віктор Павлович, доктор юридичних наук, професор, суддя 

Конституційного Суду України. Офіційні опоненти: Марчук Микола Іванович, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ; Воронов Марк 

Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і 

муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. 

 

 

Мартиновський Дмитро Павлович, заступник директора Юридичного департаменту, 

начальник Управління супроводження роздрібного бізнесу та адміністративно-

господарської діяльності банку АТ «ПУМБ». Назва дисертації: «Міжнародні правові 

стандарти в конституційному праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 26.062.16 Національного 

авіаційного університету (03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, НАУ; т. (044) 406-

70-35). Науковий керівник: Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, головний консультант відділу теорії та практики законотворчої діяльності 

Інституту законодавства Верховної Ради України. Офіційні опоненти: Прощаєв Володимир 

Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри суспільно-політичних 

та правових дисциплін Академії зовнішньої розвідки України; Папаяні Світлана 

Василівна, кандидат юридичних наук, заступник керівника Управління комунікацій 

Конституційного Суду України та міжнародного співробітництва. 

 

 

Медведенко Артем Леонідович, заступник начальника Головного слідчого 

управління – начальник Управління організаційного-методичного забезпечення досудових 

розслідувань Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Назва 

дисертації: «Організаційно-тактичні особливості розслідування втягнення неповнолітніх у 

протиправну діяльність». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 27.855.03 

Університету державної фіскальної служби України (08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
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Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий керівник: Топчій Василь Васильович, 

доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права 

Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Цуцкірідзе 

Максим Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник Голови Національної 

поліції України – начальник Головного слідчого управління; Забарний Максим 

Михайлович, кандидат юридичних наук, начальник п’ятого слідчого відділу розслідування 

кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного 

управління ДФС у м. Києві. 

 

 

Нікітін Денис Юрійович, начальник відділу контролю з питань надзвичайних 

ситуацій Департаменту контролю з питань АПК, використання природних ресурсів та 

охорони навколишнього середовища Рахункової палати. Назва дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів, здійснення 

видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень 

або з їх перевищенням». 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: Мисливий Володимир Андрійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Національного технічного 

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

опоненти: Джужа Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ; Кабанець Людмила 

Валеріївна, кандидат юридичних наук, керуючий партнер адвокатського об’єднання 

«Емірейз». 

 

 

Омелько Іван Іванович, асистент кафедри державного будівництва, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Конституційно-правове 

регулювання форм діяльності депутатів місцевих рад в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 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: Серьогіна Світлана 

Григорівна, доктор юридичних наук, професор, директор НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Офіційні 

опоненти: Марчук Микола Іванович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

конституційного і міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх 

справ; Воронов Марк Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

Омельян Олена Павлівна, заступник директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФНК ГРУП». Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади 

публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування в умовах реформування державних 

інституцій». 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: 

Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-
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правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Офіційні опоненти: Безпалова 

Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри поліцейської 

діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету 

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

нотаріус Київського міського нотаріального округу. 

 

 

Прокоп’єв Роман Євгенович, головний інженер регіональної філії «Південна 

залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця». Назва дисертації: «Господарсько-

правовий статус підприємств залізничного транспорту України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Спецрада 

Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, 

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

Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»; 

Килимник Інна Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового 

забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. 

 

 

Савченко Станіслав Вадимович, адвокат, адвокатське об’єднання «Юртерра». Назва 

дисертації: «Правові засади використання та охорони земель для дачного будівництва». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету 

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

Науковий керівник: Шульга Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Сидор Вікторія Дмитрівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та 

міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного 

університету «Одеська юридична академія»; Саркісова Тамара Борисівна, кандидат 

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Садовенко Артем Іванович, начальник другого оперативного відділу управління 

оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Запорізькій області. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове регулювання ринку косметологічних послуг в 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.062.16 Національного авіаційного 

університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, НАУ; тел. (044) 406-70-35). 

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

професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного 

університету. Офіційні опоненти: Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Університету державної фіскальної 

служби України; Вікторчук Марія Василівна, кандидат юридичних наук, головний 

спеціаліст відділу проведення перевірок Департаменту запобігання політичній корупції 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 
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Сич Максим Анатолійович, молодший науковий співробітник, Науково-дослідний 

інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. Назва 

дисертації: «Конституційно-правове регулювання гарантій депутатської діяльності в 

Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 

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: 

Серьогіна Світлана Григорівна, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-

дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН 

України. Офіційні опоненти: Марчук Микола Іванович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри конституційного і міжнародного права Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Воронов Марк Миколайович, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

 

Таможня Олена Олександрівна, прокурор відділу ювенальної юстиції прокуратури 

Київської області, тимчасово робоче місце, згідно наказу Київської обласної прокуратури від 

28.09.2020 № 681к, визначено у відділі захисту інтересів дітей та протидії насильству 

Київської обласної прокуратури. Назва дисертації: «Адміністративні юрисдикційні 

провадження в діяльності прокуратури України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 27.855.02. 

Університету державної фіскальної служби України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 31, т. 04597-60-994). Науковий керівник: Драган Олена Василівна, доктор 

юридичних наук, доцент,  проректор з наукової роботи Університету державної фіскальної 

служби України. Офіційні опоненти: Стефанчук Марина Миколаївна, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, 

прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Мироненко Тетяна Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри правосуддя юридичного факультету Сумського національного аграрного 

університету.  

 

 

Франтовський Євгеній Миколайович, начальник першого слідчого відділу 

Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правове 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 Адвокатського об’єднання «CREDENCE»; Офіційні опоненти: Дрозд Олексій 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та 

ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ; Марчук Руслан Миколайович, 

кандидат юридичних наук, начальник департаменту стратегічних досліджень Національної 

поліції України. 

 

 

Янушкевич Олександр Іванович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Гарантії 

для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Спецрада 
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Д 64.086.03 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, 

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

Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та європейської 

інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського 

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

Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу з питань 

кадрового забезпечення підвідомчих закладів та установ департаменту кадрового 

забезпечення Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Семчик Віталій Олександрович, начальник сектору доступу до публічної інформації 

Акціонерного товариства «Українська залізниця».  Назва дисертації «Правовий режим 

об’єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. Спецрада К 26.504.01 Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності НАПрН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11: тел. 

+38044-200-08-76). Науковий керівник: Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, 

професор,  виконувач обов’язків директора Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Короєд Сергій Олександрович, 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу приватного 

вищого навчального закладу Університету Короля Данила; Чередник Наталія 

В’ячеславівна, кандидат юридичних наук, юрист з питань інтелектуальної власності ТОВ 

«Науково-виробнича компанія «Екофарм». 

 

 

Чернюк Віталій Іванович,  виконуючий обов’язки начальника управління залучення 

та супроводження Державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій». Назва 

дисертації «Правове регулювання інтелектуальної власності наукових парків». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. Спецрада К 26.504.01 Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності НАПрН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11: тел. 

+38044-200-08-76). Науковий керівник: Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, 

професор, виконувач обов’язків директора Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Офіційні опоненти: Махінчук Віталій Миколайович, 

доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-

дослідного  інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України; Постригань Тетяна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського 

національного університету імені Богдана  Хмельницького. 

 
 

Дубовий Євген Олександрович, начальник відділу протидії незаконному обігу 

підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Київській області. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності правоохоронних органів 

у сфері обігу підакцизних товарів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

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

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

94-91). Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 
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провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

 

Борискін Сергій Анатолійович, голова Рівненського окружного адміністративного 

суду. Назва дисертації: «Контроль органів публічної влади у сфері реалізації та захисту прав 

і свобод осіб з інвалідністю в Україні». 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: Коваленко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, 

професор, суддя Касаційного адміністративного суду Верховного суду; Соболь Євген 

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

дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

 

 

Кузьмишина Олена Миколаївна, заступник голови Шостого апеляційного 

адміністративного суду. Назва дисертації: «Правові процедури кваліфікаційного оцінювання 

суддів: адміністративно-правовий аспект». 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: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України, проректор Національної академії внутрішніх справ; Офіційні 

опоненти: Коваленко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, суддя 

Верховного суду; Шевченко Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, заступник 

директора Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

заочного навчання працівників поліції Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. 

 

 

Лапіка Антон Олександрович, начальник управління економічної безпеки Фонда 

державного майна України. Назва дисертації: «Адміністратвно-правові засади діяльності 

державних місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів». 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, в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ; Офіційні опоненти: Рядінська Валерія 

Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного суду; Соболь Євген 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Навчально-наукового 

інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації заочного навчання працівників 

поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 
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Білошицька Наталія Миколаївна, аспірант Закладу вищої освіти «Міжнародний 

університет бізнесу і права». Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади 

модернізації системи стратегічного планування в державному управлінні». 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 Закладу вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права». Офіційні 

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

заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ; Богданюк Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, старший 

дослідник, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових 

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

 

 

Колотіло Олександр Олександрович, державний нотаріус, Десята Київська 

державна нотаріальна контора. Назва дисертації: «Реєстрація фізичних осіб-підприємців як 

вид адміністративної процедури: питання теорії та практики». Шифр та назва спеціальності 

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

Д 17.051.07 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Дніпров Олексій 

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

Офіційні опоненти: Лученко Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Снитнікова Марія Володимирівна, директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «МК «Фрейя». Назва дисертації: «Публічне адміністрування 

трансплантації в Україні». 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: Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, в.о. президента 

приватної установи «Науково-дослідний інститут публічного права». Офіційні опоненти: 

Іванищук Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, старший дослідник, директор 

приватної установи «Науково-дослідний інститут морського і космічного права»; Руснак 

Леся Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри професійних та 

спеціальних правових дисциплін приватного вищого навчального закладу «Буковинський 

університет». 

 

 

 

Біличенко Ганна Валеріївна, асистент кафедри дошкільної освіти Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». Назва 

дисертації: «Соціально-педагогічний супровід розвитку комунікативної культури дітей 

молодшого шкільного віку у загальноосвітніх школах-інтернатах». Шифр та назва 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (84116, 

м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). Науковий керівник: 

Курінна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». Офіційні опоненти: Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; Василенко 

Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи 

і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

 

 

Люта Дарина Анатоліївна, викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму». 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 – Маковецька Наталія 

Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Запорізького національного університету. Офіційні опоненти – Віндюк 

Андрій Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри туристичного, 

готельного та ресторанного бізнесу Національного університету «Запорізька політехніка»; 

Зігунов Василь Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

туризму і готельно-ресторанного сервісу Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. 

 

 

Микитів Олександр Михайлович, викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного 

університету». Назва дисертації: «Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної 

галузі до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки». 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 – Безкоровайна Лариса Вікторівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Запорізького національного університету. Офіційні опоненти – Дяченко Марія Дмитрівна, 

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

закладом Класичного приватного університету; Миколаєнко Надія Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри журналістики та дидактичної філології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

 

 

Митцева Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри філософії Харківського 

національного університету радіоелектроніки. Назва дисертації: «Формування професійного 

іміджу майбутнього фахівця з інформаційних технологій у процесі вивчення дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу у вищому технічному навчальному закладі». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 12.112.01 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). 

Науковий керівник: Василенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
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доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Горбатюк Роман 

Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри машинознавства і 

транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка; Прус Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 

мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця.  

 

 

Федоруц Микола Васильович, заступник директора з виховної роботи, 

Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 Тернопільської міської ради. Назва 

дисертації: «Соціально-педагогічні умови формування соціальної компетентності 

старшокласників засобами неформальної освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – 

соціальна педагогіка. Спецрада Д 58.053.03 Тернопільського національного педагогічного 

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

тел.(0352)43-60-02). Науковий керівник: Поліщук Віра Аркадіівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти та менеджменту 

соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Козубовська Ірина Василівна, доктор 

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

школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Грач Юлія Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та практичної 

психології Академії праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ.  

 

 

Лабінська Оксана Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки Карпатського 

університету ім. А. Волошина. Назва дисертації: «Реалізація екологічної складової у навчанні 

хімії учнів основної школи Словацької Республіки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 

– теорія та методика навчання (хімія). Спецрада Д 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН 

України, (04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців 52 Д, тел. (044) 481-37-13). Науковий 

керівник: Староста Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». Офіційні опоненти: Рибалко Ліна Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури та спорту Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Вороненко Тетяна 

Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, 

хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України. 

 

 

Ільїна Олена Олексіївна, викладач кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. Назва дисертації: «Формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у 

молодших школярів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 64.108.01 Української інженерно-педагогічної академії 

(61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий керівник: Бєляєв 

Сергій Борисович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, 

психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Офіційні опоненти: Воровка 

Маргарита Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 

педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
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Богдана Хмельницького; Гончаренко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 

 

Бичко Марина Вікторівна, викладач кафедри медичної інформатики, медичної і 

біологічної фізики Української медичної стоматологічної академії. Назва дисертації: 

«Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування медичного обладнання в професійній 

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

Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11; тел.: (0382) 77-35-04). Науковий керівник: Жданова-Неділько Олена 

Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогічної 

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

університету імені В. Г. Короленка. Офіційні опоненти: Гуревич Роман Семенович, доктор 

педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, 

психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Гуменюк Ольга Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

 

Остапенко Алла Сергіївна, методист Центру громадянського виховання, 

Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти». Назва 

дисертації: «Розвиток методичної компетентності вчителів технологій в системі 

післядипломної освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 64.108.01 Української інженерно-педагогічної академії 

(61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий керівник: 

Покроєва Любов Денисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». Офіційні опоненти: 

Цина Андрій Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка; Гречаник Олена Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

 

Горобець Світлана Іванівна, викладач  кафедри української мови Інституту 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка. Назва дисертації «Методика 

формування риторичної компетентності майбутніх вчителів української мови і літератури у 

процесі вивчення мовознавчих дисциплін». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (українська мова). Шифр спеціалізованої ради – 

Д 26.133.05, Київського університету імені Бориса Грінченка МОН України (04053, 

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2,  (044) 272-19-02). Науковий керівник: Дика Наталія 

Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-літературної 

освіти  Інституту післядипломної освіти  Київського  університету імені Бориса Грінченка. 

Офіційний опоненти: Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри журналістики та дидактичної філології ННІ філології та журналістики  

Житомирського  державного  університету імені Івана Франка (м. Житомир); Подлевська 

Неля Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету  (м. Хмельницький). 
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Бойчук Оксана Юхимівна, викладач української мови та літератури ДНЗ 

«Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну». Назва дисертації: 

«Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 

сфери послуг». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). Науковий 

керівник: Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік-

секретар Відділення професійної освіти  і освіти дорослих НАПН України. Офіційні 

опоненти: Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С.Макаренка; Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Гулейкова Ірина Олександрівна, завідувач науково-дослідного відділу з історії 

книги та друкарства Х – ХХІ ст. Музею книги і друкарства України (м. Київ). Назва 

дисертації: «Становлення і розвиток художньо-промислової освіти в культурно-освітніх 

осередках Єлисаветграда (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 26.451.01 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, 

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). Науковий керівник: Тименко 

Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних 

дисциплін і професійної освіти Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла Бойчука. Офіційні опоненти: Паньок Тетяна Володимирівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

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

Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України.  

 

 

Коцюба Роман Богданович, викладач кафедри іноземних мов Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Назва дисертації: 

«Комп’ютерно орієнтована методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

майбутніх спеціалістів лікувальної справи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Спецрада Д 26.459.01 Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук 

України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 453-90-51). Науковий 

консультант: Овчарук Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Офіційні опоненти: 

Павленко Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки Університету митної 

справи та фінансів; Когут Уляна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка.  

 

Штепура Алла Павлівна, викладач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. Назва дисертації: «Професійна підготовка 
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майбутніх учителів англійської мови засобами дистанційного навчання в університетах 

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

освіти. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). 

Науковий керівник: Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України. Офіційні опоненти: Кучай Олександр Володимирович, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Малишевський Олег Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та технологій за 

профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

Гуляєва Марія Мірчівна, асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Професійна підготовка андрагогів в університетах Німеччини». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, 

вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). Науковий керівник: Тимчук Людмила 

Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціальної 

роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні 

опоненти: Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України; Чугай Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Мартиненко Людмила Василівна, майстер виробничого навчання, Державний 

професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне училище водного 

транспорту». Назва дисертації: «Формування професійної культури майбутніх фахівців сфери 

ресторанного сервісу у вищих професійних училищах і коледжах». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, 

вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). Науковий керівник: Сотська Галина 

Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України. Офіційні опоненти: Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних 

наук,  директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка; 

Богоніс Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач Львівського 

професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. 

 

Білоусова Наталя Анатоліївна, фахівець з розвитку медичної продукції, 

Представництво «Вьорваг Фарма» в Україні ГмбХ Ко і КГ. Назва дисертації: «Професійна 

підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Федеративній Республіці 

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

Спецрада Д 26.062.15 у Національному авіаційному університеті (03058, м. Київ, проспект 

Комарова, 1; тел.(044) 408-30-27). Науковий керівник: Пуховська Людмила Прокопівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і освіти дорослих 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти». Офіційні опоненти: 
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Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету; Дяченко Людмила 

Миколаївна, кандидат педагогічних наук; старший науковий співробітник відділу 

зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

 

Васильєва Марина Петрівна, викладач кафедри англійської мови, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Назва дисертації: «Підготовка 

майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих». 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: Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Бідюк Наталя 

Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної 

мови та методики викладання Хмельницького національного університету; Колбіна Тетяна 

Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мова та 

перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

 

Гнатовська Катерина Сергіївна, старший лаборант кафедри теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Назва 

дисертації: «Формування толерантності майбутніх учителів початкових класів на засадах 

культурологічного підходу». 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: Ткаченко Лідія Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Сущенко Лариса Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти 

Запорізького національного університету; Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, проректор з міжнародних зв’язків та проєктної діяльності ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

 

Звєрєва Ніна Леонідівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Формування 

педагогічної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі 

фахової підготовки». 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: Філатова Лада Семенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Хижняк Інна Анатоліївна, доктор педагогічних 

наук, професор, декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Пінчук Ірина Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
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Коляденко Ольга Володимирівна, начальник відділу навчально-організаційної 

роботи Науково-методичного центру стандартизації та якості освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Погляди Бориса Грінченка щодо рідномовної 

(української) школи (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада К 26.133.01 Київського 

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

(044) 272-19-02). Науковий керівник: Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України. 

Офіційні опоненти: Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; Дутко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

 

Андросова Наталя Миколаївна, викладач кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. Назва дисертації:  «Дидактичні умови поєднання словесних 

методів навчання у початковій школі». Шифр та назва спеціальності – 13.00.09 – теорія 

навчання. Спецрада К 09.053.01 Криворізького державного педагогічного університету 

(50086, м. Кривий Ріг, пр-т. Гагаріна, 54; т. (056) 470-13-34). Науковий керівник: 

Омельяненко Світлана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, професор, учений 

секретар Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. Офіційні опоненти: Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і 

писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; Бескорса Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і практики початкової освіти Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

 

 

Кругленко Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних 

мов Криворізького національного університету. Назва дисертації:  «Розвиток ідей 

полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній думці кінця XX – початку XXI ст.». 

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

Спецрада К 09.053.01 Криворізького державного педагогічного університету (50086, 

м. Кривий Ріг, пр-т. Гагаріна, 54; т. (056) 470-13-34). Науковий керівник: Дороніна 

Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

Криворізького державного педагогічного університету. Офіційні опоненти: Цокур 

Ольга Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; Голованова Тетяна 

Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Запорізький 

національний університет». 

 

 

Різак Ірина Миколаївна, старший консультант Секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Назва дисертації: «Система соціальної 

роботи з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії». Шифр та назва 
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спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада К 26.133.01 Київського 

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

(044) 272-19-02). Науковий керівник: Безпалько Ольга Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор; Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Офіційні опоненти: Слозанська Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи ЗВО «Український католицький 

університет»; Грабовенко Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

директор Навчально-методичного інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом». 

 

 

Романов Леонід Анатолійович, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем 

та інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти». Назва дисертації: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих 

робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій». 

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

26.062.15 у Національному авіаційному університеті (03058, м. Київ, проспект Комарова, 1; 

тел.(044) 408-30-27). Науковий керівник: Петренко Лариса Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти». Офіційні опоненти: Ковальчук 

Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка; Гоменюк Дмитро Васильович, 

кандидат педагогічних наук; директор Навчально-наукового центру професійно-технічної 

освіти НАПН України. 

 

 

Соболь Олена Миколаївна, старший лаборант кафедри української філології та 

журналістики,  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Назва 

дисертації: «Духовно-культурні засади збереження національної ідентичності 

американських підлітків українського походження в освітніх закладах США». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 29.051.06 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93400, 

м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59-а; тел. 06452-403-42). Науковий керівник: 

Крсек Ольга Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних 

мов та професійної комунікації Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. Офіційні опоненти: Філіпчук Георгій Георгійович, доктор 

педагогічних наук, професор, член бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України; Форостюк Інна Вадимівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування 

Національного університету харчових технологій. 

 

 

Каролоп Олена Олександрівна, старший викладач Навчально-наукового інституту 

Київського національного університету культури і мистецтв. Назва дисертації: «Формування 

професійної компетентності майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи засобами 

інноваційних технологій навчання». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 27.053.03 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08400, м. Переяслав, вул. 
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Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник: Дмитренко Геннадій 

Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом». Офіційні опоненти: Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри теорії і методики професійної підготовки ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Загнибіда 

Раїса Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної 

та курортної справи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

 

 

Шинкар Тетяна Юріївна, викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: 

«Організаційно-змістові засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (20-

30-ті роки ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., 

вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). Науковий керівник: Бєлєнька Ганна 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні 

опоненти: Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Стягунова Ольга Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, завідувач відділу дошкільної освіти, доцент кафедри психології та 

розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

 

 

Шульга Тетяна Вікторівна, завідувач аспірантури Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет». Назва дисертації: «Формування 

емоційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової 

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

Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. 

(0626) 66-54-54). Науковий керівник: Курінна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет». Офіційні опоненти: Роганова 

Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради; Кондратець Інна Вікторівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

 

 

Кочерга Євгенія Володимирівна, старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної ради. Назва дисертації: «Розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії в закладах післядипломної освіти». 

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

Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, тел.: 

(044) 286-68-04). Науковий керівник: Скиба Юрій Андрійович, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач  відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН 

України. Офіційні опоненти: Варецька Олена Володимирівна,  доктор педагогічних 
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наук, професор, проректор з науково-методичної роботи Комунального закладу  

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради; Білик Валентина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 

 
Павленко Дмитро Григорович, військовослужбовець Міністерства оборони 

України. Назва дисертації «Професійна підготовка майбутніх фахівців з публічного 

управління до педагогічної діяльності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). 

Науковий керівник: Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка; Вікторова Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, доцента 

кафедри іноземних мов Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка. 

 
Тимошенко Валентина Іванівна, завідувач навчально-методичного кабінету та 

викладач вищої категорії Київського коледжу зв'язку. Назва дисертації «Формування 

комунікативної компетентності зв’язку в майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти». 

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

Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: Титова Наталія 

Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики 

професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Офіційні опоненти : Кондур Оксана Созонтівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан 

педагогічного факультету Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»; Бахмат Наталія Валеріївна, доктор 

педагогічних наук, професор, заступник декана з наукової роботи та інформатизації 

освітнього процесу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

 

Шевченко Олена Володимирівна, вчитель мистецтва Гімназії «Київська Русь» м. 

Київ. Назва дисертації «Консолідаційний підхід до формування вокально-виконавського 

досвіду майбутнього учителя музичного мистецтва». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). 

Науковий керівник: Жигінас Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики постановки голосу Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Отич Олена Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу інтеграції 

вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України; Танько Тетяна Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та 

мистецьких дисциплін Харківського національного педагогічного університету  імені Г. 

С. Сковороди. 
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Ксенчин Олег Олександрович, асистент кафедри внутрішньої та сімейної медицини 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України. 

Назва дисертації: «Особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби в поєднанні з артеріальною гіпертензією в загальнолікарській практиці». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 26.003.08 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, бульвар Тараса 

Шевченка 13, тел. (044) 234-40-62). Науковий керівник: Заїка Сергій Володимирович, 

доктор медичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри 

внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету імені 

М.І.Пирогова МОЗ України. Офіційні опоненти: Головач Ірина Юріївна, доктор медичних 

наук, професор, керівник центру ревматології клінічної лікарні «Феофанія» Державного 

управління справами; Катеренчук Іван Петрович, доктор медичних наук, 

професор,  завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами 

Української медичної стоматологічної академії МОЗ України. 

 

Войнаровська Галина Петрівна, молодший науковий співробітник відділу клінічної 

фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» 

НАМН України. Назва дисертації: «Прогностичне значення коморбідних станів і зниженої 

стійкості до гіпоксії у хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку». Шифр 

та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби.Спецрада Д 26.003.08 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, бульвар Тараса 

Шевченка 13, тел. (044)234-40-62). Науковий керівник:  Асанов  Ервін  Османович, доктор 

медичних наук, головний науковий співробітник відділу клінічної  фізіології та патології 

внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України. 

Офіційні опоненти: Палієнко Ігор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України; Бенца Тетяна Михайлівна, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри терапії Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.  

 

Гапонова Олена Вадимівна, асистент кафедри акушерства і гінекології Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»  (м. 

Дніпро). Назва дисертації: «Нові підходи до діагностики, вибору і прогнозу ефективності 

терапії гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку». Шифр та назва спеціальності 

– 14.01.01 –  акушерство та гінекологія. Спецрада Д 08.601.04 Державного закладу 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (49044,  м. 

Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник: 

Потапов Валентин Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров’я України» (м. Дніпро). Офіційні опоненти: Грищенко Ольга 

Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри перинатології, 

акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти (м. Харків); 

Луценко Наталія Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

акушерства і гінекології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної 

освіти Міністерства охорони здоров’я України» (м. Запоріжжя). 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeIrzDLNko2YPRKv7D3woaLbRenXdgHYl3YfbEHSO-4sFPhwp4LWy9subDjYjtU4GLzhb1AdZsubL3YcLERKNEEZDUpAIVAKoFSChf26QGRwoWNQMM2A_EeIAYaCDS-HwCa4UwA&q=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%BE.%D0%BE.+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96&aqs=chrome.1.69i57j46j0l2j46l2j0j69i61.2306j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeIrzDLNko2YPRKv7D3woaLbRenXdgHYl3YfbEHSO-4sFPhwp4LWy9subDjYjtU4GLzhb1AdZsubL3YcLERKNEEZDUpAIVAKoFSChf26QGRwoWNQMM2A_EeIAYaCDS-HwCa4UwA&q=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%BE.%D0%BE.+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96&aqs=chrome.1.69i57j46j0l2j46l2j0j69i61.2306j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Лях Сергій Ігоревич, асистент кафедри хірургії №1, медичного факультету, 

Харківського національного медичного університету МОН України. Назва дисертації: 

«Прогнозування перебігу симптомних аневризм черевної аорти при їх хірургічному 

лікуванні». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 64.600.01 

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

проспект Науки, 4; (057)707-73-47). Науковий керівник: Бойко Валерій Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України, м. Харків. Офіційні опоненти: Польовий Віктор 

Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 

Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці, доктор 

медичних наук, професор Десятерик Володимир Іванович, професор кафедри хірургії, 

травматології та ортопедії Дніпровської медичної академії МОЗ України, м. Дніпро. 

 

 

Петелицька Любов Богданівна, асистент кафедри внутрішньої медицини №3, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Назва дисертації: 

“Удосконалення діагностики і прогнозування перебігу вузликового поліартеріїту та АНЦА-

асоційованих системних васкулітів на основі вивчення особливостей клінічних проявів, 

імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки”. Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.12 – ревматологія. Спецрада Д 26.003.07 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-

40-62). Науковий керівник: Яременко Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: Станіславчук Микола Адамович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України; Проценко Галина 

Олександрівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

некоронарних хвороб серця, ревматології і терапії ДУ “ННЦ “Інститут кардіології імені 

академіка М.Д. Стражеска” НАМН України”. 

 

Варбанець Сергій Валерійович, лікар-хірург, завідувач відділення вроджених та 

набутих вад серця у підлітків  та дорослих,  ДУ «Науково-практичний медичний центр 

дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».  Назва дисертації: «Реконструктивна 

хірургія кореня аорти у пацієнтів різних вікових груп». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.04 – серцево-судинна хірургія. Спецрада Д 26.555.01 ДУ «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (03038, Україна, м. Київ, 

вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). Науковий керівник: Ємець Ілля Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Науково-практичний медичний центр 

дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». Офіційні опоненти: Кравченко Іван 

Миколайович, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу хірургічного 

лікування патології аорти ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 

М.М. Амосова НАМН України»; Кулик Любомир Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри хірургії №2 Львівського національного університету імені 

Данила Галицького МОЗ України.  

 

Єфіменко Тетяна Ігорівна, науковий співробітник відділення фармакотерапії 
ендокринних захворювань Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. 
В. Я. Данилевського НАМН України». Назва дисертації: «Роль гормональних та 
гемодинамічних порушень в розвитку артеріальної гіпертензії у осіб середнього віку із 



01.03.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

98 
 

ожирінням». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 64.564.01 
Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського 
НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10; тел. (057)700-45-38). Науковий 
керівник: Місюра Катерина Василівна, доктор медичних наук, учений секретар Державної 
установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
України». Офіційні опоненти: Горшунська Мар’яна Юріївна, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківської 
медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України; Тихонова 
Тетяна Михайлівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
кафедри внутрішньої  медицини медичного факультету Харківсього національного 
університету ім. В.Н. Каразіна.  

 

 

Крижановська Ірина Вікторівна, асистент кафедри ультразвукової діагностики 

«Харківської медичної академії післядипломної освіти» м. Харків. Назва дисертації: «Роль 

триплексної ехографії та мультідитекторної комп’ютерної томографії в діагностиці та 

визначенні поширеності раку шлунка». Шифр та назва спеціальності – 14.01.23  Променева 

діагностика та променева терапія – Спец рада – Д 64.609.01 Харківської медичної академії 

післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий 

керівник: Абдуллаев Різван Ягубович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

ультразвукової діагностики «Харківської медичної академії післядипломної освіти». 

Офіційні опоненти: Головко Тетяна Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

науково-дослідним відділенням променевої діагностики «Національного інституту раку 

МОЗ України»; Кулікова Фаїна Йосипівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

обласним центром радіаційної безпеки та медрадіології КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна 

лікарня ім. Мечникова» . 

 

Мохнатий Сергій Іванович, лікар-хірург серцево-судинний відділення невідкладної 

хірургії, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

МОЗ України». Назва дисертації: «Хірургічне лікування вираженої мітральної недостатності 

при пролапсі мітрального клапана». Шифр та назва спеціальності – 14.01.04 – серцево-

судинна хірургія. Спецрада Д 26.555.01 ДУ «Національний інститут серцево-судинної 

хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» (03038, Україна, 

м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). Науковий керівник: Довгань Олександр 

Михайлович, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу біотканинної 

реконструктивної хірургії ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії МОЗ України». Офіційні опоненти: Вітовський Ростислав Мирославович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; 

Демянчук Віталій Богданович, кандидат медичних наук, заступник генерального 

директора з хірургії ДУ «Інститут серця МОЗ України». 

 

Анчев Анатолій Степанович, викладач КЗ «Одеський обласний базовий медичний 

фаховий коледж». Назва дисертації: «Тіол-дисульфідний обмін в тонкій кишці покоління, 

отриманого від опромінених щурів». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна 

фізіологія. Спецрада Д 64.600.03 Харківського національного медичного університету, МОЗ 

України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27; е-mail: 

d6460003@knmu.kharkov.ua). Науковий керівник: Гоженко Анатолій Іванович, доктор 

медичних наук, професор, директор ДП «Науково-дослідний інститут медицини транспорту» 



01.03.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

99 
 

МОЗ України (м. Одеса). Офіційні опоненти: Шевченко Олександр Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. 

Альперна Харківського національного медичного університету МОЗ України; Костенко 

Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології 

Української медичної стоматологічної академії МОЗ України. 

 

 

Пихтєєва Олена Дмитрівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

промислової та екологічної токсикології ДП «Науково-дослідний інститут медицини 

транспорту» МОЗ України (м. Одеса). Назва дисертації: «Патогенетичні механізми системної 

токсичності при використанні гіпертермічної інтраопераційної інтраперитонеальної 

хіміоперфузії з цисплатином при канцероматозі очеревини (клініко-експериментальне 

дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 

64.600.03 Харківського національного медичного університету, МОЗ України (61022, 

м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27; е-mail: d6460003@knmu.kharkov.ua). 

Науковий керівник: Гоженко Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, 

директор ДП «Науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (м. Одеса). 

Офіційні опоненти: Павлова Олена Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна Харківського 

національного медичного університету МОЗ України; Вастьянов Руслан Сергійович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної 

фізіології Одеського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

Сухань Дарина Сергіївна, асистент кафедри патологічної анатомії Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України. Назва дисертації: 

«Патоморфологія хронічного гастриту та ризик виникнення передракових змін слизової 

оболонки шлунка в залежності від генотипу гелікобактерної інфекції». Шифр та назва 

спеціальності – 14.03.02 – патологічна анатомія. Спецрада Д 64.600.03 Харківського 

національного медичного університету, МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 

(057) 707-73-27; е-mail: d6460003@knmu.kharkov.ua). Науковий керівник: Вернигородський 

Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 

анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Романюк Анатолій Миколайович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського 

державного університету МОН України; Гичка Сергій Григорович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри патологічної анатомії №2 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. 

 

 

Жабоєдова Наталія Валеріївна, асистент кафедри фармакології Вінницького  

національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України. Назва дисертації:  

«Церебропротекторна активність адемолу за  умов експериментального 

внутрішньочерепного крововиливу». Шифр та назва спеціальності – 14.03.05 – 

фармакологія. Спецрада Д 26.550.01 ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН 

України"  (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14, т. (044)456-42-56).   Науковий керівник:  

Волощук Наталія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри 

фармакології  Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Бєленічев Ігор Федорович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури  Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України; Макаренко Ольга Володимирівна, доктор 
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медичних наук, професор,  професор кафедри соціальної медицини, організації та 

управління охороною здоров’я Державного закладу «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України», м. Дніпро.                      

 

 

Дереш Наталія Володимирівна, лікар-рентгенолог кабінету КТ Медичного центру 

ТОВ «ОМЕГА-КИЇВ», м. Київ. Назва дисертації: «Променева диференційна діагностика 

спондилітів». Шифр та назва спеціальності - 14.01.23 – променева діагностика та променева 

терапія. Спецрада Д 26.613.11 Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.(044) 489-12-03). 

Науковий керівник: Шармазанова Олена Петрівна, доктор медичних наук професор, 

завідувачка кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Солодянникова Оксана Іванівна, доктор 

медичних наук професор, завідувачка науково-дослідного відділення ядерної медицини ДУ 

«Національний інститут раку» МОЗ України, Мягков Станіслав Олександрович кандидат 

медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої 

діагностики та променевої терапії Запорізького державного медичного університету МОЗ 

України. 

 

 

Даниленко Вікторія Вікторівна, науковий співробітник науково-дослідного 

відділення ядерної медицини Національного інституту раку МОЗ України. Назва дисертації: 

«Радіонуклідна терапія самарієм оксабіфором 153Sm метастатичного ураження кісток при 

злоякісних пухлинах різної локалізації». Шифр та назва спеціальності – 14.01.23 – променева 

діагностика та променева терапія. Спецрада Д 26.560.01 Національного інституту раку МОЗ 

України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. (044) 257-10-52). Науковий керівник: 

Солодянникова Оксана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-

дослідного відділення ядерної медицини. Офіційні опоненти: Щербіна Олег 

Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ядерної медицини, 

радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України; Ткаченко Михайло Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 

 

 

Луц Віталій Васильович, лікар-невропатолог, завідувач неврологічного відділення 

КНП «Мукачівська Центральна Районна Лікарня». Назва дисертації: «Клініко-неврологічні, 

анамнестичні та генетичні маркери виникнення ішемічного інсульту».  Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.15 - нервові хвороби. Спецрада К 61.051.09 Державного вищого 

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

Підгірна, 46; тел.: (0312)61-33-21, (0312)61-33-96). Науковий керівник: Орос Михайло 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  неврології, нейрохірургії 

та психіатрії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України. Офіційні 

опоненти: Гриб Вікторія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету 

МОЗ України; Тріщинська Марина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор кафедри 

анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика. 
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Студеняк Тарас Олександрович, асистент кафедри неврології, нейрохірургії та 

психіатрії медичного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет». Назва дисертації: «Предиктори розвитку та динаміки 

епілептичних нападів у пацієнтів із супратенторіальними менінгіомами головного мозку».  

Шифр та назва спеціальності – 14.01.15 - нервові хвороби. Спецрада К 61.051.09 Державного 

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

вул. Підгірна, 46; тел.: (0312)61-33-21, (0312)61-33-96). Науковий керівник: Смоланка 

Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» МОН України. Офіційні опоненти: Гриб Вікторія Анатоліївна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Івано-

Франківського національного медичного університету МОЗ України; Дубенко Андрій 

Євгенович, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України». 

 

 

Фікс Дмитро Олександрович, лікар-невропатолог диспансерного відділення КНП 

«Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка ВОР». Назва 

дисертації: «Якість надання допомоги при гострому мозковому інсульті: оцінка на основі 

госпітальних регістрів».  Шифр та назва спеціальності – 14.01.15 - нервові хвороби. Спецрада 

К 61.051.09 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел.: (0312)61-33-21, (0312)61-33-96). 

Науковий керівник: Московко Сергій Петрович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри нервових хвороб Вінницького національного медичного університету ім..  

М.І. Пирогова МОЗ України. Офіційні опоненти: Пулик Олександр Романович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри нейрореабілітації з курсами медичної 

психології, пульмонології та фтизіатрії ФПОДП ДВНЗ «УжНУ» МОН України; Стаднік 

Сергій Миколайович, доктор мед. наук, начальник відділення реанімації та інтенсивної 

терапії кардіологічної клініки «Військово-медичного клінічного центру Західного регіону». 

 

 

Горох Володимир Васильович, директор Комунального некомерційного 

підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня». Назва дисертації: 

«Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі медичної допомоги дорослому 

населенню сільськогосподарського регіону з хворобами крові та кровотворних органів».  

Шифр та назва спеціальності – 14.02.03- соціальна медицина. Спецрада К 61.051.09 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, 

м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел.: (0312)61-33-21, (0312)61-33-96). Науковий керівник: 

Сміянов Владислав Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

громадського здоров’я Сумського державного університету. Офіційні опоненти: Миронюк 

Іван Святославович, доктор медичних наук, доцент, декан факультету здоров’я та 

фізичного виховання ДВНЗ «УжНУ» МОН України; Короп Олег  Андрійович, доктор 

медичних наук, професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні 

здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 

 

 

Гончаренко Валентина Анатоліївна, асистент кафедри стоматології дитячого віку, 

Буковинський державний медичний університет. Назва дисертації: «Особливості 

антиоксидантної системи захисту ротової порожнини та шляхи її корекції у дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом на фоні інсулінзалежного цукрового діабету». Шифр та 
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назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада  Д 44.601.01 Української медичної 

стоматологічної академії (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84). 

Науковий керівник: Каськова Людмила Федорівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних 

захворювань Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава. Офіційні опоненти: 

Назарян Розана Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 

стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Харківського 

національного медичного університету; Ковач Ілона Василівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри дитячої стоматології Державного закладу «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України». 

 

 

Канарський Олександр Анатолійович, молодший науковий співробітник 

відділення пульмонології, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України». Назва 

дисертації: «Ефективність антиоксидантної терапії в корекції функціонального стану 

кардіореспіраторної системи у хворих на бронхіальну астму». Шифр та назва спеціальності 

– 14.01.27 – пульмонологія. Спецрада Д 26.552.01 ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України» (03038, 

м. Київ, вул. М.Амосова, 10; тел.: (044) 275-04-02. Науковий керівник: Фещенко Юрій 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення пульмонології, директор 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної 

академії медичних наук України». Офіційні опоненти: Сушко Віктор Олександрович, 

доктор медичних наук, професор, перший заступник Генерального директора з наукової 

роботи, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії 

медичних наук України»; Гашинова Катерина Юріївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри професійних хвороб та клінічної імунології Державного закладу 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».   

 

 

Прус Руслан Володимирович, асистент кафедри нормальної та патологічної клінічної 

анатомії, Одеський національний медичний університет. Назва дисертації: «Морфологічні 

особливості головного мозку, печінки, міокарду та нирок щурів різного віку за умов 

експериментальної черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості». Шифр та назва 

спеціальності – 14.03.01 – нормальна анатомія. Спецрада Д 05.600.02 Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 

56; тел.(0432)55-37-35). Науковий керівник: Аппельханс Олена Леонідівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувачка кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії 

Одеського національного медичного університету. Офіційні опоненти: Гунас Ігор 

Валерійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; Матешук-Вацеба 

Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

 

Цюрупа Олександр Володимирович, асистент кафедри нормальної та патологічної 

клінічної анатомії, Одеський національний медичний університет. Назва дисертації: 

«Морфологічні особливості будови тканин міжхребцевих дисків при експериментальному 

дегенеративно-дистрофічному ураженні хребта та після його корекції збагаченою 

тромбоцитами плазмою». Шифр та назва спеціальності – 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Спецрада Д 05.600.02 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
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(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел.(0432)55-37-35). Науковий керівник: Аппельханс 

Олена Леонідівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної та 

патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету. Офіційні 

опоненти: Гумінський Юрій Йосипович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова; Ткач Геннадій Федорович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри морфології Сумського державного університету. 

 

Кравцова Оксана Миколаївна, лікар відділення дитячої пульмонології та 

алергології, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 

Яновського Національної академії медичних наук України». Назва дисертації: «Контроль 

перебігу бронхіальної астми з різними фенотипами у дітей». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.27 – пульмонологія. Спецрада Д 26.552.01 ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України» (03038, 

м. Київ, вул. М.Амосова, 10; тел.: (044) 275-04-02. Науковий керівник: Речкіна Олена 

Олександрівна, доктор медичних наук, завідувачка відділення дитячої пульмонології та 

алергології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України». Офіційні опоненти: Уманец Тетяна 

Рудольфівна, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділення 

захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; Беш Леся 

Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії №2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького.   

 

 

Шешуков Дмитро Володимирович, завідуючий стоматологічним відділенням, ТОВ 

«Лікувально-діагностичний центр Адоніс плюс», м. Київ. Назва дисертації: «Індивідуально-

типологічні характеристики будови тіла при різних видах прикусу людини». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада  Д 44.601.01 Української медичної 

стоматологічної академії (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84). 

Науковий керівник: Смаглюк Любов Вікентіївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри ортодонтії Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава. 

Офіційні опоненти: Куцевляк Валерій Ісайович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології Харківської 

медичної  академії післядипломної освіти; Дрогомирецька Мирослава Стефанівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувачка кафедри ортодонтії Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

 

 

Сінгх Канварджіт, завідувач консультативної поліклініки, Український науково-

практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, МОЗ 

України. Назва дисертації: «Вплив бенфотіамину на експресію гена SLC19A3 і клінічні та 

метаболічні порушення у хворих з цукровим діабетом 2-го типу з діабетичною 

полінейропатією». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 

26.631.01 при Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 

13а; тел. (044) 253-66-26). Науковий керівник: Юзвенко Тетяна Юріївна, доктор медичних 

наук, професор, заступник директора з наукових питань, Український науково-практичний 

центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.  

Офіційні опоненти: Сергієнко Вікторія Олександрівна, доктор медичних наук, професор, 
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професор кафедри ендокринології, декан медичного факультету №1, Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького; Болгарська Світлана 

Вікторівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник науково-

консультативного відділу амбулаторно-профілактичної допомоги пацієнтам з ендокринною 

патологією, Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. 

Комісаренка НАМН України». 

 

 

Третяк Олена Едуардівна, молодший науковий співробітник відділу 

нейроендокринології та загальної ендокринології, Український науково-практичний центр 

ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Назва 

дисертації: «Скринінг та діагностика субклінічної гіперкортизолемії». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 26.631.01 в Українському науково-

практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ 

України (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13а; тел. (044) 253-66-26). Науковий керівник: 

Черенько Сергій Макарович, доктор медичних наук, професор, клініка Сити доктор. 

Офіційні опоненти: Халангот Микола Дмитрович, доктор медичних наук, доцент, 

професор кафедри ендокринології, Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика; Луценко Лариса Андріївна, кандидат медичних наук, Київський 

міський клінічний ендокринологічний центр, Київська міська державна адміністрація. 

 

 

Уріна Марина Олександрівна, завідувачка відділення променевої діагностики, 

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 

органів і тканин МОЗ України. Назва дисертації: «Оптимізація діагностичного алгоритму 

гіперпаратиреозу». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 

26.631.01 в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації 

ендокринних органів і тканин МОЗ України (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13а; тел. (044) 

253-66-26). Науковий керівник: Паламарчук Володимир Олександрович, доктор 

медичних наук, завідувач відділу ендокринної хірургії, Український науково-практичний 

центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Коваленко Андрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач відділу хірургії ендокринних залоз, ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України»; Комiсаренко Юлiя Iгорiвна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця МОЗ України. 

 

 

Школьна Ірина Іванівна, асистент кафедри педіатрії, медичний інститут, Сумський 

державний університет. Назва дисертації: «Вміст і баланс мікроелементів у вагітних жінок 

та їхніх новонароджених залежно від гестаційного віку». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 26.003.04 Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-

62). Науковий керівник: Маркевич Віталій Едуардович, доктор медичних наук, професор 

кафедри дитячих хвороб Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний 

університет». Офіційні опоненти: Шунько Єлизавета Євгеніївна, доктор медичних наук, 

професор,  завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; Клименко Тетяна Михайлівна, доктор медичних 
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наук, професор, завідувач кафедри неонатології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України. 

 

Сторожчук Юлія Олександрівна, асистент кафедри радіології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ. Назва дисертації: 

«Конусно-променева комп’ютерна томографія в діагностиці і плануванні ортодонтичного 

лікування аномалій співвідношення зубних дуг і положення зубів». Шифр та назва 

спеціальності - 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія. Спецрада Д 26.613.11 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 

(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.(044) 489-12-03). Науковий керівник: Бабкіна 

Тетяна Михайлівна, доктор медичних наук професор, завідувачка кафедри радіології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, 

Офіційні опоненти: Дудій Петро Федорович, доктор медичних наук професор, професор 

кафедри радіології та радіаційної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України, Копчак Андрій Володимирович  доктор медичних 

наук професор, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти 

Національного медичного унверситету імені О. О. Богомольця МОЗ України, директор 

Стоматологічного Медичного Центру Національного медичного університету імені О. О. 

Богомольця МОЗ України. 

 

 

Авраменко Юлія Миколаївна, асистент кафедри патологічної анатомії і судової 

медицини, Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: 

«Патоморфологічна характеристика церебральних мікросудин у хворих на цукровий діабет 

2 типу, ускладнений ішемічним півкульовим інфарктом мозку». Шифр та назва 

спеціальності: 14.03.02 – патологічна анатомія. Спецрада Д 17.600.04 Запорізького 

державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26; тел. 

(061) 224-60-86). Науковий керівник: Шаврін Володимир Олександрович, доктор 

медичних наук, доцент, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Шпонька Ігор Станіславович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних 

наук, професор, перший проректор Дніпропетровської медичної академії МОЗ України; 

Волос Лілія Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної 

анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького МОЗ України, м. Львів. 

 

 

Гнідик Юлія Володимирівна, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, МОЗ України. Назва 

дисертації: «Морфологічні особливості та кровопостачання губи та слизової кута рота у щура 

в нормі та при експериментальному цукровому діабеті». Шифр та назва спеціальності – 

14.03.01 – нормальна анатомія. Спецрада Д 20.601.02 Івано-Франківського національного 

медичного університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. 

(0342) 53-32-95). Науковий керівник: Ященко Антоніна Михайлівна, доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, МОЗ України. Офіційні 

опоненти:  Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного 

університету, МОЗ України; Небесна Зоя Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, 
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завідувачка кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського, МОЗ України. 

 

Прозорова Тетяна Михайлівна, асистент кафедри патологічної фізіології з курсом 

нормальної фізіології, Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Назва 

дисертації: «Функціональний стан лімфоцитів брижового лімфатичного вузла у нащадків 

щурів з експериментальним гестаційним діабетом і в умовах індукції оральної толерантності 

до інсуліну». Шифр та назва спеціальності: 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 

17.600.04 Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, проспект 

Маяковського, 26; тел. (061) 224-60-86). Науковий керівник: Камишний Олександр 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології 

та імунології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Воронцова Лоліта Леонідівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ДЗ 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти»  МОЗ України, м. Запоріжжя; 

Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

патофізіології Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава. 

 

 

Якименко Ірини Василівни, асистент. кафедри офтальмології  Одеського 

національного медичного університету, МОЗ  України. Назва дисертації –«Удосконалення 

діагностики та патогенетично обґрунтованого хірургічного лікування первинної 

відкритокутової глаукоми». .Спецрада–Д26.613.05 Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька  

9,  тел. 440-30-56,408-05-36). Науковий керівник: Венгер Людмила Віленівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології.  Одеського національного 

медичного університету, МОЗ  України.     Офіційні опоненти: Петренко Оксана Василівна,  

доктор медичних наук,  професор, професор   кафедри офтальмології Національної медичної 

академії післядипломної освіти      імені П. Л. Шупика; Веселовська Наталія Миколаївна, 

доктор  медичних наук, професор, професор кафедри хірургії 2, Приватний навчальний заклад 

«Київський медичний університет»   

 

Стахів Олег Володимирович, директор ТОВ «Клініка ЛОРендоскопічної та 

пластичної хірургії Стахіва «ДО і після»». Назва дисертації – «Роль ішемії-реперфузії 

кінцівки в механізмах ураження легень за умов гострої крововтрати та їх корекція». Шифр 

та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 58.601.01 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: 

Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини 

катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевсього МОЗ України. Офіційні опоненти: Регеда Михайло Степанович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького; Рикало Надія 

Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.  

 

Філоненко Олена В'ячеславівна, асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фізичного виховання та валеології, Одеський національний медичний 
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університет. Назва дисертації: «Диференційований підхід до вибору програми реабілітації 

хворих на ішемічну хворобу серця, враховуючи композиційний склад тіла, на санаторному 

етапі з використанням нордичної ходьби». Шифр та назва спеціальності – 14.01.33 – медична 

реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Спецрада Д 41.600.02 Одеського національного 

медичного університету (65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2; т. 8-048-723-33-24). 

Науковий керівник: Юшковська Ольга Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та 

валеології Одеського національного медичного університету МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Бабова Ірина Костянтинівна, доктор медичних наук, професор,  старший 

науковий співробітник кафедри проектного менеджменту, Одеський регіональний інститут 

державного управління при Президентові України; Драгомирецька Наталія 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу медичної реабілітації, 

ДУ «Український науково-дослідний інститут Медичної реабілітації і курортології МОЗ 

України». 

 

 

Фінкова Олена Петрівна, генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради (м. Дніпро). Назва 

дисертації: «Особливості гормональної контрацепції у жінок з лейоміомою тіла матки». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 –  Акушерство та гінекологія. Спецрада Д 08.601.04 

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 

України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). 

Науковий керівник: Потапов Валентин Олександрович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри акушерства та гінекології Державного закладу «Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (м. Дніпро). Офіційні опоненти: 

Камінський В’ячеслав Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ); Резніченко Галина Іванівна, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології Державного закладу 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я 

України» (м. Запоріжжя). 

 

Чайковська Соломія  Юріївна, асистент кафедри стоматології дитячого віку 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Назва дисертації – «Закономірності розвитку та вікові особливості нижньої щелепи на різних 

етапах онтогенезу». Шифр та назва спеціальності – 14.03.01–нормальна анатомія. Спецрада 

Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). 

Науковий керівник: Масна Зоряна Зеновіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри топографічної анатомії з оперативною хірургією Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Олійник Ігор Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор  кафедри патологічної 

анатомії Буковинського державного медичного університету МОЗ України, Гунас Ігор 

Валерійович доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.  

 

Шевченко Анна Олександрівна, асистент кафедри акушерства і гінекології 

Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя). Назва дисертації: 

«Диференційований підхід до тактики лікування та профілактики перинатальних ускладнень 
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у вагітних з загрозою передчасних пологів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 –  

акушерство та гінекологія. Спецрада Д 08.601.04 Державного закладу «Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (49044, м. Дніпро, вул. 

Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник: Круть Юрій 

Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 

Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя). Офіційні опоненти: 

Резніченко Галина Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

акушерства та гінекології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної 

освіти Міністерства охорони здоров’я України» (м. Запоріжжя); Туманова Лариса 

Євгеніївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення профілактики та 

лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві Державної установи «Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук  України» (м. Київ). 

 

Шевчук Ганна Андріївна, науковий співробітник ДЗ «Український науково-

практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства 

охорони здоров'я України». Назва дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування 

застосування принципу визначення безпеки лікарень». Шифр та назва спеціальності – 

14.02.03 – соціальна медицина. Спецрада Д 26.613.07 Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 

205-49-46). Науковий керівник: Гур’єв Сергій Омелянович, доктор медичних наук, 

професор, заступник директора ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України».  

Офіційні опоненти: Степаненко Алла Василівна, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-

медичної академії Міністерства оборони України;  Волянський Петро Борисович, доктор 

наук з державного управління, кандидат медичних наук, професор, в. о. начальника Інституту 

державного управління та наукових досліджень у сфері цивільного захисту.  

 

 

 

Харченко Юлія Валеріївна, викладач кафедри фармакології і клінічної фармакології 

Державного закладу «Дніпропетровська медична акедемія МОЗ України». Назва дисертації: 

«Фармакологічна корекція розладів мозку за умов експериментальної гепато-ентеральної 

дисфункції, спричиненої ізоніазидом і рифампіцином». 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: Мамчур Віталій Йосипович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

фармакології і клінічної фармакології Державного закладу «Дніпропетровська медична акедемія МОЗ 

України». Офіційні опоненти: Штриголь Сергій Юрійович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри фармакології та фармакотерапії Національного 

фармацевтичного університету МОЗ України; Гордієнко Анатолій Дмитрович, доктор 

фармацевтичних наук, професор, професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій 

Національного технічного університету (Харківський політехнічний інститут) МОН 

України. 

 

 

Гузьо Наталія Миколаївна, асистент кафедри фармації Івано-Франківського 

національного медичного університету. Назва дисертації: «Фармакогностичне дослідження 

парила звичайного». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та 

фармакогнозія. Спецрада Д 35.600.02 Львівського національного медичного університету 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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імені Данила Галицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032)260-30-66). Науковий 

керівник: Грицик Андрій Романович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 

кафедри фармації Івано-Франківського національного медичного університету. Офіційні 

опоненти: Марчишин Світлана Михайлівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 

завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського; Кошовий Олег Миколайович, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії Національного 

фармацевтичного університету . 

 

 

 Чухрай Ірина Любомирівна, асистент кафедри організації та економіки фармації 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Назва дисертації: «Оптимізація фармацевтичного забезпечення пробіотиками». Шифр та 

назва спеціальності – 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація. Спецрада Д 35.600.02 Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий 

керівник: Дацко Андрій Йосипович, кандидат фармацевтичних наук, доцент, викладач 

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний фаховий коледж 

післядипломної освіти». Офіційні опоненти: Ткаченко Наталя Олександрівна, доктор 

фармацевтичних наук, доцент,  кафедри управління і економіки фармації Запорізького 

державного медичного університету; Кричковська Аеліта Миронівна, кандидат 

фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Цеменко Карина Володимирівна, асистент кафедри фармакології та фармакотерапії 

Національного фармацевтичного університету. Назва дисертації: «Експериментальне 

вивчення фармакологічних активностей екстрактів з листя брусниці звичайної (Vaccínium 

vítis-idaéa)». 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: Кіреєв Ігор Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного 

фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Подплетня Олена Анатоліївна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри загальної та клінічної фармації ДЗ 

«Дніпровська медична академія МОЗ України»; Рожковський Ярослав Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та фармакогнозії 

Одеського національного медичного університету. 

  

 

 

Климчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології імені 

академіка І.О. Поваженка, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Назва дисертації: «Фактори ризику, клініко-патогенетичні критерії та 

консервативні засоби лікування за остеоартрозу у собак». Шифр та назва спеціальності – 

16.00.05 – ветеринарна хірургія. Спецрада Д 27.821.02 Білоцерківського національного 

аграрного університету (09117, м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). 

Науковий керівник: Сухонос Віктор Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, 

професор кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Рубленко 

Сергій Васильович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри паразитології 

та фармакології Білоцерківського національного аграрного університету; Мисак Андрій 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
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Романович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Львівського 

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

 

 

Мельніков Василь Володимирович, асистент кафедри анатомії та гістології 

домашніх тварин імені П.О. Ковальського, Білоцерківський національний аграрний 

університет. Назва дисертації: «Клініко-патогенетичне значення цитокінів та корекція їх 

рівня при хірургічній інфекції у тварин». Шифр та назва спеціальності – 16.00.05 – 

ветеринарна хірургія. Спецрада Д 27.821.02 Білоцерківського національного аграрного 

університету (09117, м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). Науковий 

керівник: Рубленко Михайло Васильович, доктор ветеринарних наук, професор, 

завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Мисак Андрій Романович, 

доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 

Гжицького; Краєвський Аполлінарій Йосипович, доктор ветеринарних наук, професор, 

професор кафедри акушерства та хірургії Сумського національного аграрного 

університету. 

 

 

 

Бентя Юлія Валентинівна, відповідальний редактор ТОВ «Часопис Критика». Назва 

дисертації: «Культурний герой сентименталізму в жанрово-стильовій картині світу». Шифр 

та назва спеціальності — 26.00.01 — теорія та історія культури. Спецрада Д 26.460.01 

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (вул. Євгена Коновальця, 18-Д, м. 

Київ, 01133, тел.(044) 529-20-51). Науковий керівник: Гнатів Тамара Франківна, кандидат 

мистецтвознавства, професор кафедри історії музики Київської муніципальної академії 

музики імені Р. М. Глієра. Офіційні опоненти: Кияновська Любов Олександрівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії музики Львівської національної 

музичної академії імені М. В. Лисенка; Чібалашвілі Асматі Олександрівна, кандидат мис-

тецтвознавства, вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. 

 

Глібова Тетяна Олександрівна, асистент кафедри дизайну та образотворчого 

мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Назва дисертації: «Ігрова скульптура як елемент художньої системи постмодерніз-

му». Шифр та назва спеціальності — 26.00.01 — теорія та історія культури. Спецрада Д 

26.460.01 Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (вул. Євгена Коновальця, 

18-Д, м. Київ, 01133, тел.(044) 529-20-51). Науковий керівник: Оленіна Олена Юріївна, 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну та образотворчого 

мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Офіційні опоненти: Шило Олександр Всеволодович, доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри образотворчого та декоративного мистецтва Харківського 

технічного університету будівництва та архітектури; Гончаренко Анастасія 

Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, науковий дослідник відділу методології 

мистецької критики Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. 

 

 

МИСТЕЦТВО 
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Кдирова Інеш Осербаївна, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський 

національний університет культури і мистецтв. Назва дисертації: «Культурно-мистецька 

діяльність етнічних спільнот Києва кінця ХХ – початку ХХІ століть». Шифр та назва 

спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада Д 26.807.02 Київського 

національного університету культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36; 

тел. (044)528-04-41). Науковий керівник: Михайлова Рада Дмитрівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри інтер’єру і меблів Київського 

національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: Карась Ганна 

Василівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного виховання та 

диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Дячук 

Валентина Павлівна, кандидат культурології, доцент, доцент кафедри арт-менеджменту та 

івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

 

Лу До, викладач музичного факультету Хайнаньського педагогічного університету 

(КНР). Назва дисертації: "Жанровий феномен інтермеццо у фортепіанній творчості 

Р. Шумана та Й. Брамса". Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. 

Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової 

(65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Науковий керівник: 

Мірошниченко Світлана Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Офіційні опоненти: Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри театрознавства Київського національного університету театру, 

кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; Варакута Марина Іванівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії та теорії музики Дніпропетровської 

академії музики імені М. Глінки. 

 

Моцаренко Катерина Вадимівна, концертмейстер кафедри сольного співу  Одеської 

національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Назва дисертації: «Жанр багателі в 

сучасній українській композиторській творчості: індивідуально-стильовий аспект». Шифр та 

назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської 

національної музичної академії імені А.В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. 

Новосельського, 63; тел. ((048)726-78-76). Науковий керівник: Овсяннікова-Трель 

Олександра Андріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та 

музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Офіційні 

опоненти: Шаповалова Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

заввідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

університету мистецтв ім. І.П. Котляревського; Фурдуй Юлія Володимирівна, кандидат 

мистецтвознавства, викладач кафедри історії та теорії музики Дніпропетровської академії 

музики ім. М. І. Глінки. 

 

Пірієв Олександр Валерійович, головний редактор Головної редакції музичних та 

мистецьких передач Радіо «Культура» Національної суспільної телерадіокомпанії України. 

Назва дисертації: «Стильова еволюція камерно-інструментальної творчості Макса Регера». 

Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 26.005.01 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та 

інформаційної політики України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. 

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/3685-kandydat-mystetstvoznavstva-dotsent-kafedry-muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky-vlasenko-im.html
https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/3685-kandydat-mystetstvoznavstva-dotsent-kafedry-muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky-vlasenko-im.html
https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/3685-kandydat-mystetstvoznavstva-dotsent-kafedry-muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky-vlasenko-im.html
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(044) 270-51-38). Науковий керівник: Сумарокова Віра Григорівна, кандидат 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Сюта Богдан Омелянович, 

доктор мистецтвознавства, професор, проректор Муніципального закладу вищої освіти 

«Київська академія мистецтв»; Кушнірук Ольга Панасівна, кандидат мистецтвознавства, 

с. н. с., старший науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. 

 

 

Фоменко Наталія Вікторівна, артистка-солістка-інструменталістка вищої категорії 

ДО «Національний будинок органної та камерної музики України». Назва дисертації: «Stylus 

phantasticus у західноєвропейському клавірному мистецтві XVII–XVIII століть». Шифр та 

назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 26.005.01 Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної 

політики України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-

38). Науковий керівник: Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри старовинної музики Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Топоровський Марек, 

доктор мистецтвознавства (доктор музичного мистецтва габілітований), професор, професор 

кафедри Давньої Музики Музичної академії імені Кшиштофа Пендерецького в Кракові 

(Польща); Корчинська Божена Мирославівна, кандидат мистецтвознавства, старший 

викладач кафедри народних інструментів Львівської національної музичної академії імені 

Миколи Лисенка, засновник і голова правління ГО «Академія давньої музики Леополіс».  

 

 

Чорна Кристіна Василівна, викладач кафедри режисури та майстерності актора, 

Київський національний університет культури і мистецтв. Назва дисертації: «Інфотейнмент 

в телемистецтві України початку XXI століття». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – 

теорія та історія культури. Спецрада Д 26.807.02 Київського національного університету 

культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36; тел. (044)528-04-41). 

Науковий керівник: Барнич Михайло Михайлович, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

професор кафедри тележурналістики та майстерності актора Київського національного 

університету культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Безугла Руслана Іванівна, доктор 

мистецтвознавства, доцент, головний науковий співробітник відділу теорії та історії 

культури Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України; 

Погребняк Галина Петрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри 

режисури та акторської майстерності Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 

 

 

Каземі Ларі Голамалі, архітектор архітектурної компанії «НБК», код ЄДРПОУ 

40486101, ІПН: 404861026580. Назва дисертації: «Основи архітектурно-планувальної 

організації науково-виробничих об’єктів інноваційних парків». Шифр та назва спеціальності 

– 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний 

університет будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. 

(044)241-55-80). Науковий керівник: Куцевич Вадим Володимирович, доктор архітектури, 

професор, завідувач кафедри архітектури будівель і споруд Київського національного 

університету будівництва і архітектури, м. Київ. Офіційні опоненти: Проскуряков Віктор 

Іванович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного 

АРХІТЕКТУРА 
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середовища Національного університету «Львівська політехніка»; Гнатюк Лілія 

Романівнa, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну інтер’єру факультету 

архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету, м. Київ. 

 

 

Кондратьєва Оксана Василівна, дизайнер-дослідник ТОВ «МВК ГРУП», код 

ЄДРПОУ37445746, ІПН: 374457426543. Назва дисертації: «Архітектурно-художні принципи 

В. М. Покровського». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – Теорія  архітектури, 

реставрація пам’яток архітектури. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний 

університет будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. 

(044)241-55-80). Науковий керівник: Слєпцов Олег Семенович, доктор архітектури, 

професор, завідувач кафедри основ архітектури і архітектурного проектування Київського 

національного університету будівництва і архітектури, м. Київ. Офіційні опоненти: Шулик 

Василь Васильович, доктор архітектури, професор, професор кафедри містобудування 

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

Харків; Гнатюк Лілія Романівнa, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну 

інтер’єру, факультет архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного 

університету, м. Київ. 

 

 

 

Могиляста Світлана Миколаївна, вчитель англійської мови, Києво-Печерський 

ліцей № 171 «Лідер». Назва дисертації: «Психолого-педагогічні засоби розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

(01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий керівник: Панасенко Наталія 

Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

лабораторії вікової психофізіології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Офіційні опоненти: Співак Любов Миколаївна, доктор психологічних наук, професор 

кафедри теоретичної та консультативної психології, Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова МОН України. Купрєєва Ольга Іллівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, докторант факультету психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України. 

 

 

Паршак Олександр Іванович, директор з персоналу ТОВ Кондитерська фабрика 

«Квітень» (м. Дніпро). Назва дисертації: «Психологічні особливості ставлення до грошей 

персоналу комерційних організацій». Шифр та назва спеціальності – 19.00.10 – організаційна 

психологія; економічна психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий 

керівник: Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології, Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Власов Петро Костянтинович, доктор 

психологічних наук, доцент, директор, Інститут прикладної психології «Гуманітарний 

Центр»; Трофімов Андрій Юрійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

МОН України. 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Зеленська Зоя Петрівна, заступник директора з науково-методичної роботи, Києво-

Печерський ліцей № 171 «Лідер». Назва дисертації: «Психологічні особливості розвитку 

комунікативних умінь учнів  основної школи у процесі засвоєння іншомовної лексики». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада 

Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. 

Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий керівник: Панасенко Наталія Миколаївна, 

кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії вікової 

психофізіології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: 

Співак Любов Миколаївна, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та 

консультативної психології, Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова МОН України. Купрєєва Ольга Іллівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, докторант факультету психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України. 

 

 

Олефір Валентина Петрівна, старший викладач кафедри соціальної психології та 

медицини Національного педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова. Назва 

дисертації «Психологічні умови становлення індивідуальності молодшого школяра в процесі 

музичної діяльності». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. Спецрада Д 26.053.10 Національного педагогічного університету імені 

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

Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем 

виховання НАПН України. Офіційні опоненти: Іванчук Марія Георгіївна, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Карабаєва Ірина 

Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії 

дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

 

Азаркіна Олена Володимирівна, заступник начальника управління молодіжної та 

сімейної політики Одеської міської ради. Назва дисертації:  «Вплив саногенної рефлексії 

матері на її ставлення до дитини». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та 

вікова психологія. Спецрада Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник: Булгакова 

Олена Юріївна, доктор психологічних наук, доцент, декан факультету дошкільної 

педагогіки та психології Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Шандрук Сергій 

Костянтинович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та 

соціальної роботи Західноукраїнського національного університету; Бутузова Лариса 

Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

 

 

Гордієнко Наталія Василівна, завідувач навчального відділу Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Назва дисертації: «Розвиток психологічної компетентності працівників районних 

методичних кабінетів у післядипломній освіті». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія. Спецрада К 26.451.02 Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; тел. 

(044) 440-62-86). Науковий керівник: Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних 
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наук, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Офіційні 

опоненти: Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ; 
Татаурова-Осика Галина Петрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. 

 

 

Проскурка Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки та психології 

професійної освіти Національного авіаційного університету. Назва дисертації: 

«Психологічні умови формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. Спецрада К 26.451.02 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). 

Науковий керівник: Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. Офіційні опоненти: Павлик Наталія Василівна, доктор психологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Комар Таїсія Василівна, доктор 

психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Соколов Олександр Анатолійович, старший викладач кафедри тактичної та 

спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, МВС України. Назва дисертації: «Психологічні особливості особистісно-

професійної відповідальності поліцейських». Шифр та назва спеціальності – 19.00.06 – 

юридична психологія. Спецрада – Д 64.700.04 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, МВС України (61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27). Науковий 

керівник: Швець Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, перший 

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України. 

Офіційні опоненти: Большакова Анастасія Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та педагогіки факультету соціальних комунікацій і 

музейно-туристичної діяльності Харківської державної академії культури, МКІП України; 

Ларіонов Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент, начальник 

кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України, МВС 

України. 

 

 

Фурс Олег Йосипович, заступник начальника факультету по роботі з особовим 

складом Воєнно-дипломатичної академії ім. Євгенія Березняка. Назва дисертації: 

«Особливості розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління 

в процесі їх практичної підготовки». Шифр та назва спеціальності – 19.00.09 – психологія 

діяльності в особливих умовах. Спецрада К 26.709.05 Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського МО України (03049, м. Київ, Повітрофлотський 

проспект, 28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник: Свистун Валентина Іванівна, 

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії (проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту) 

навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Офіційні 
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опоненти: Грибенюк Геннадій Сергійович, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; Литвинчук Михайло 

Юрійович, кандидат психологічних наук, начальник відділу морально-психологічного 

забезпечення оперативно-службової (бойової) діяльності, військової дисципліни управління 

соціально-гуманітарного забезпечення Департаменту персоналу Адміністрації Державної 

прикордонної служби України. 

 

Цукур Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології 

політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. 

Назва дисертації: «Особливості конструювання особистістю православної ідентичності в 

умовах секуляризації суспільства». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 26.457.01 Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України (04070 м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 425-24-08). 

Науковий керівник: Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний 

науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України. Офіційні опоненти: Савелюк Наталія 

Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Палагнюк Ольга Василівна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

 

  

 

Селещук Григорій Павлович, директор департаменту адвокації та лобіювання 

Міжнародного Благодійного Фонду «Карітас України». Назва дисертації: «Соціальний 

капітал спільнот трудових мігрантів в країнах Європейського Союзу». Шифр та назва 

спеціальності – 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Спецрада К 35.051.26 Львівського 

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

(032) 260-34-02). Науковий керівник: Пачковський Юрій Франкович, доктор 

соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Чепурко Гульбаршин Іскаківна, 

доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціальної експертизи Інституту соціології 

НАН України; Варга Наталія Іллівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціології та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет». 

 

 

 

Доскіч Людмила Степанівна, методист ВП «Львівська філія КНУКіМ». Назва 

дисертації: «Політична участь на рівні органів місцевого самоврядування: досвід України і 

Польщі». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада 

Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. 

Університетська, 1; тел. (032)239-44-62). Науковий керівник: Гулай Василь Васильович, 

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Бортінков 

Валерій Іванович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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державного управління Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

Кіянка Ірина Богданівна, доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри європейської 

інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

  

 

Мишко Вероніка Володимирівна, викладач кафедри мистецьких дисциплін, 

Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв». Назва 

дисертації: «Психофізіологічні критерії прояву успішності при формуванні хореографічних 

навичок юними спортсменами». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт. Спецрада Д 26.829.01 Національного університету фізичного 

виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 

Науковий керівник: Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних  наук, 

професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні опоненти: 

Подрігало Леонід Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

гігієни та фізіології людини Харківської державної академії фізичної культури; Шепеленко 

Тетяна Валеріївна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри 

фізичного виховання та спорту Українського державного університету залізничного 

транспорту. 

 

 

Мохаммед Фахмі Рабін, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Реалізація 

інтенсивного підходу до участі кваліфікованих спортсменів у змаганнях в системі річної 

підготовки (на матеріалі легкої атлетики)». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – 

олімпійський і професійний спорт. Спецрада Д 26.829.01 Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (03150,  м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. 

(044) 287-54-52). Науковий керівник: Козлова Олена Костянтинівна, доктор наук з 

фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри історії та теорії олімпійського 

спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні 

опоненти: Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту 

Житомирського державного університету імені Івана Франка; Степаненко Дмитро 

Іванович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри легкої 

атлетики Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

 

 

Полтавець Андрій Іванович, старший викладач кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту, Харківський національний університет Повітряних 

Сил ім. Івана Кожедуба. Назва дисертації: «Побудова передзмагальної підготовки 

спортсменів з міжнародного військово-авіаційного п’ятиборства до змагань з подолання 

смуги перешкод і спортивного орієнтування». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – 

олімпійський і професійний спорт. Спецрада К 64.862.01 Харківської державної академії 

фізичної культури (61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел. (057) 705-23-01). Науковий 

керівник: Мулик Вячеслав Володимирович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Харківської державної 

академії фізичної культури. Офіційні опоненти: Ольховий Олег Михайлович, доктор наук 

з фізичного виховання і спорту, професор, т.в.о. завідувача кафедри олімпійського та 
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професійного спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, 

начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

 

Тарасевич Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри олімпійського та 

професійного спорту, Харківська державна академія фізичної культури. Назва дисертації: 

«Особливості формування гендерної схожості і гендерних відмінностей під впливом занять 

різними видами спорту». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт. Спецрада К 64.862.01 Харківської державної академії фізичної культури 

(61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел. (057) 705-23-01). Науковий керівник: Мулик 

Вячеслав Володимирович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач 

кафедри олімпійського та професійного спорту Харківської державної академії фізичної 

культури. Офіційні опоненти: Приходько Володимир Васильович, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки 

Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; Ганчар Іван Лазарович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання і спорту 

Національного університету «Одеська морська академія». 

 

 

 

Литвиновська Поліна Сергіївна, адміністратор ТОВ «АВТО ГРУП +» (м. Одеса). 

Назва дисертації: «Управлінські засади державно-приватного партнерства в інвестиційній 

діяльності». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада Д 17.127.03 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Покатаєв  Павло Сергійович, 

доктор наук з державного управління, професор, перший проректор, Класичний приватний 

університет (м. Запоріжжя). Офіційні опоненти: Латинін Микола Анатолійович, доктор 

наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики та 

менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України; Виноградова Олена Петрівна, 

кандидат наук з державного управління, начальник Головного управління ДПС у Київській 

області. 

 

 

Малоокий Віталій Анатолійович, начальник відділу земельних відносин, екології та 

охорони природного середовища Козинської селищної ради. Назва дисертації: «Становлення 

та розвиток системи управління земельними ресурсами територіальних громад в Україні». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.04 – місцеве самоврядування. Спецрада Д 17.127.03 

Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, 

тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Боклаг Валентина Андріївна, доктор наук з 

державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та землеустрою, 

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). Офіційні опоненти: Бобровська Олена 

Юріївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економіки та 

регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. 

Дніпро); Макєєва Людмила Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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доцент кафедри землевпорядного проектування, Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва (м. Харків). 

 

 

Бєлоусова Євгенія Валеріївна, провідний фахівець відділу соціально-гуманітарної 

роботи та психологічного забезпечення Центру забезпечення діяльності, Головне управління 

ДСНС України у Херсонській області. Назва дисертації: “Механізми формування та 

реалізації кадрового потенціалу державної служби”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 

‒  механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету 

цивільного захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). 

Науковий керівник: Коврегін Володимир Володимирович, доктор наук з державного 

управління, доцент, перший проректор Національного університету цивільного захисту 

України. Офіційні опоненти: Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. 

Сковороди; Тарасов Сергій Сергійович, викладач кафедри управління у сфері цивільного 

захисту факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чоронобиля Національного університету цивільного захисту України. 

 

 

Тресков Андрій Вікторович, заступник начальника відділу землеробства, насінництва 

інженерно-технічної роботи та охорони праці Департаменту агропромислового розвитку, 

Харківська обласна державна адміністрація. Назва дисертації: “Механізми державного 

регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України”. Шифр та назва 

спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Майстро Сергій 

Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Ульянченко 

Юрій Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України; 

Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, доцент, директор 

Інституту управління, економіки, та природокористування, Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського. 

 

 

Бєляєва Олена Павлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Сумський коледж економіки і торгівлі. Назва дисертації: “Механізми державно-громадської 

взаємодії в управлінні фаховою передвищою освітою”. Шифр та назва спеціальності ‒ 

25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного 

університету цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Луценко Світлана 

Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри професійної 

освіти та менеджменту Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти України». Офіційні опоненти: Мороз Володимир Михайлович, доктор 

наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; Савченко Ілля Григорович, кандидат 
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наук з державного управління, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та 

торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету.  

 

 

Рибальченко Ніна Павлівна, викладач кафедри публічного управління, 

адміністрування та права, Таврійський державний агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного. Назва дисертації: “Механізми державної політики туристичної сфери 

України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. 

Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Помаза-

Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного управління, старший дослідник, 

начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого 

центру Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: 

Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 

кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова; Івашина Людмила Петрівна, кандидат наук з державного 

управління, старший викладач кафедри педагогіки, професійної освіти та менеджменту 

Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».  

 

 

Стельмах Андрій Валерійович, голова наглядової ради, ТОВ СП “БРЕМІНО 
УКРАЇНА”. Назва дисертації: “Механізми розвитку інституту лобізму як основи 
забезпечення державної безпеки України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 ‒ 
державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада 
Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України ДСНС України (61023, 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Пархоменко-
Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, професор завідувач 
кафедри публічного управління та адміністрування Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету. Офіційні опоненти: Копанчук Володимир Олександрович, 
доктор наук з державного управління, доцент кафедри кримінального права  та процесу 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Яровий Тихон 
Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного 
адміністрування ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом».  

 

 

Гацуля Олексій Миколайович, директор комунального закладу «Школа вищої 

спортивної майстерності» Запорізької обласної ради. Назва дисертації: «Реалізація 

державноуправлінських реформ в сучасній Україні: галузевий аспект». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 08.866.01 у 

Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (49000, м.Дніпро, вул.Гоголя, 29, 

тел.(056)744-75-14). Науковий керівник: Баштанник Віталій Володимирович, доктор наук 

з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Руденко Ольга 

Мстиславівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного 

управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного 

університету; Матвєєнко Ірина Володимирівна, кандидат наук з державного управління, 

начальник відділу з координації наукової роботи та докторантури Одеського регіонального 
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інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

 

 

Клімович Сергій Олександрович, фахівець з комунікацій Міжнародної благодійної 

організації «Фонд Східна Європа». Назва дисертації: “Відносини з урядом (Government 

Relations) як особливий вид комунікації громадськості і бізнесу з органами виконавчої 

влади”. Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

Спецрада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові 

України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник: 

Держалюк Микола Степанович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу історії нових незалежних держав Інституту всесвітньої історії НАН України. 

Офіційні опоненти: Романенко Євген Олександрович, доктор наук з державного 

управління, професор, проректор Міжрегіональної академії управління персоналом; 

Рашковська Ольга Володимирівна, кандидат наук з державного управління. 

 

Сачко Марія Вікторівна, викладач юридичних дисциплін Дніпровського 

транспортно-економічного коледжу. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади 

функціонування органів державної влади в умовах децентралізації». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 08.866.01 у 

Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (49000, м.Дніпро, вул.Гоголя, 29, 

тел.(056)744-75-14). Науковий керівник: Баштанник Віталій Володимирович, доктор наук 

з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Драгомирецька 

Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України ; 

Аршава Інна Олександрівна, кандидат наук з державного управління, приватний нотаріус, 

м.Дніпро. 

 

 

Сизон Володимир Григорович, тимчасово не працює. Назва дисертації: “Роль 

органів місцевого самоврядування у впровадженні державно-громадської моделі управління 

освітою в Україні”. Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 

управління. Спецрада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при 

Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий 

керівник: Гаєвська Лариса Анатоліївна, доктор наук з державного управління, доцент, 

заступник начальника управління – начальник відділу науково-методичного забезпечення 

освітніх програм управління аналізу й організації навчальної роботи Національної академії 

державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Лопушинський Іван 

Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 

університету; Шевченко Сергій Олексійович, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 
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Сорочишина Наталя Анатоліївна, старший викладач кафедри публічного 

управління та землеустрою, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). Назва 

дисертації: «Механізми державного регулювання інноваційного розвитку України». Шифр 

та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 17.127.03 

Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, 

тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Покатаєв  Павло Сергійович, доктор наук з 

державного управління, професор, перший проректор, Класичний приватний університет (м. 

Запоріжжя). Офіційні опоненти: Попов Сергій Афанасійович, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України; Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології, КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради. 

 

 

Громико Олена Ігорівна, викладач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних 
комунікацій, Навчально-науковий інститут “Каразінський банківський інститут”. Назва 
дисертації: “Механізми державного управління  України в умовах розвитку інформаційного 
суспільства”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. 
Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Майстро Сергій 
Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 
адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 
Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Мороз 
Володимир Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, професор 
кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Ортіна 
Ганна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, декан факультету 
економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного. 

 

 

Свєт Маргарита Юріївна, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: «Державне 

регулювання медичного страхування в Україні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – 

механізми державного управління. Спецрада Д 17.127.03 Класичного приватного 

університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий 

керівник: Мордвінов Олександр Григорович, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний 

університет (м. Запоріжжя). Офіційні опоненти: Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та 

публічного адміністрування, Національна університет охорони здоров’я ім. П. Л. Шупика (м. 

Київ), Федорова Ніна Олегівна, кандидат наук з державного управління, фахівець відділу 

інноваційних технологій в освіті навчально-методичного управління департаменту 

організації освітнього процесу, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ). 

 

 КУЛЬТОРОЛОГІЯ 
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Бабкін Віктор Олексійович, асистент кафедри міжнародних відносин Київського 

національного університету культури і мистецтв. Назва дисертації: «Сучасна теорія 

мультикультуралізму і її практична реалізація в Німеччині: цінності, процеси, тенденції». 

Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада Д 26.807.02 

Київського національного університету культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Євгена 

Коновальця, 36; тел. (044)528-04-41). Науковий керівник: Ластовський Валерій 

Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин 

Київського національного університету культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Копієвська 

Ольга Рафаілівна, доктор культурології, професор, завідувач кафедри арт-менеджменту та 

івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Бучковська 

Олена Юріївна, кандидат культурології, доцент кафедри документальних комунікацій та 

бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

Мартинова Світлана Петрівна, старший лаборант кафедри філософії, історії та 

соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного педагогічного університету. 

Назва дисертації: «Феномен маргінезу як чинник трансформацій сучасних форм у 

культуротворчому бутті». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – Теорія та історія 

культури (культурологія). Спецрада Д 26.005.02 Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики України (01001, 

м. Київ-1, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник: Мельник 

Валерія Валеріївна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, історії та 

соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного педагогічного університету. 

Офіційні опоненти: Степанова Олена Анатоліївна, доктор культурології, професор, 

завідувач кафедри туризму, документальних та міжкультурних комунікацій Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» Міністерства освіти і науки 

України; Мазуркевич Ольга Павлівна, кандидат культурології, доцент кафедри 

економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін Вінницького 

кооперативного інституту МОН України. 

 

 

Шибер Оксана Олександрівна, асистент кафедри філософії і педагогіки, Київський 

національний університет культури і мистецтв. Назва дисертації: «Рекреаційно-дозвіллєві 

практики у культурі сучасної Україні». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та 

історія культури. Спецрада Д 26.807.02 Київського національного університету культури і 

мистецтв (01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36; тел. (044)528-04-41). Науковий 

керівник: Копієвська Ольга Рафаілівна, доктор культурології, професор, завідувач 

кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Сабадаш Юлія Сергіївна, доктор культурології, 

професор, завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського 

державного університету; Чернець Марія Олександрівна, кандидат культурології, доцент 

кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну.  
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