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Одарущенко Олег Миколайович, провідний науковий співробітник Науково-

виробничого підприємства «Радікс». Назва дисертації: «Методи і засоби забезпечення 

надійності та функційної безпечності програмно-технічних комплексів з урахуванням 

фізичних і проєктних дефектів компонентів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – 

комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 64.051.29 Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-50-19). 

Науковий консультант: Харченко Вячеслав Сергійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного 

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

Офіційні опоненти: Дрозд Олександр Валентинович, доктор технічних наук, професор 

кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного 

політехнічного університету МОН України; м. Одеса; Кривуля Геннадій Федорович, 

доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної 

техніки Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України; м. 

Харків; Опанасенко Володимир Миколайович, доктор технічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. 

Глушкова НАН України; м. Київ. 

 

Іванченко Олег Васильович, доцент кафедри транспортних технологій та міжнародної 

логістики Університету митної справи та фінансів МОН України, м. Дніпро. Назва дисертації: 

«Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення готовності хмарних систем  

критичних інфраструктур». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології.  

Спецрада  Д 64.051.09 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, 

м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87). Науковий консультант: Харченко 

Вячеслав Сергійович, Заслужений винахідник України, лауреат Державної премії в галузі 

науки і техніки, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем, 

мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Мінухін Сергій Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України, Заславський 

Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

МОН України; Лєвикін Віктор Макарович доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету 

радіоелектроніки МОН України. 

 

 

 

Письменна Уляна Євгенівна, старший науковий співробітник сектору прогнозування 

розвитку паливно-енергетичного комплексу Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». Назва дисертації: «Енергетичні трансформації та сталість 

економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 
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господарством. Спецрада Д 79.051.04 Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий консультант: Лапко 

Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет фінансів». Офіційні 

опоненти: Дзьоба Олег Григорович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту 

економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти 

та газу; Мамонтова Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»; 

Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних наук, професор, заступник директора 

Науково-дослідного центру Індустріальних проблем розвитку НАН України. 

 

 

 

Гармаш Ольга Володимирівна, доцентка кафедри терапевтичної стоматології 

Харківського національного медичного університету. Назва дисертації: «Патогенез, 

діагностика та прогнозування стоматологічних порушень в осіб, які народилися з 

макросомією». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 64.600.02 

Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; 

(057)707-73-47). Науковий консультант: Рябоконь Євген Миколайович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного 

медичного університету. Офіційні опоненти: Ткаченко Павло Іванович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології Української медичної 

стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава; Самойленко Андрій Валерійович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Лахтін Юрій Володимирович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології Сумського державного 

університету. 

 

 

Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна, доцент кафедри інфекційних хвороб 

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України». Назва дисертації: «Стратифікація клініко-епідеміологічних та 

епігенетичних факторів для персоналізації менеджменту хворих на хронічний вірусний 

гепатит С». Шифр та назва спеціальності – 14.01.13 – інфекційні хвороби. Спецрада Д 

64.609.05 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. 

Харків, вул. М. Амосова, 58; т. 711-79-75). Офіційні опоненти: Козько Володимир 

Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячих інфекційних 

хвороб Харківського національного медичного університету МОЗ України; Рябоконь Юрій 

Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України; Пришляк Олександра 

Ярославівна, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

інфекційних хвороб та епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет МОЗ України». 
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