
01.04.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поливода Орислава Євгенівна, асистент кафедри прикладної математики і фізики, 

Українська академія друкарства. Назва дисертації: “Нескінченновимірні многовиди, 

модельовані на ін’єктивних границях абсолютних екстензорів”. Шифр спеціальності –  

01.01.04 – геометрія і топологія. Спецрада Д 35.051.18 Львівського національного університету 

імені Івана Франка (79000, вул.Університетська, 1; тел. (032)2603402). Науковий керівник: 

Зарічний Михайло Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, в. о. 

завідувача кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного 

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

фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Савченко Олександр Григорович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри алгебри, геометрії та 

математичного аналізу Херсонського державного університету. 

 

 

 

 

 

Алоба Лео Тосін, викладач Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. Назва дисертації "Автоматизація групового керування автономними 

ненаселеними підводними апаратами пошукового типу". Шифр та назва спеціальності – 

05.13.03 – системи та процеси керування. Спецрада Д 35.052.18 у Національному університеті 

"Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, тел. (032) 237-49-93). 

Науковий керівник: Блінцов Володимир Степанович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. Офіційні опоненти: Паранчук Ярослав Степанович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних 

систем Національного університету "Львівська політехніка"; Бурнашев Віталій Віталійович, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри систем керування літальними апаратами 

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського". 

 

Безрукавий Назар Васильович, молодший науковий співробітник відділу 

статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем, Інститут технічної 

механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України (ІТМ 

НАНУ і ДКАУ). Назва дисертації: «Підвищення ресурсу колісних пар вантажних вагонів 

шляхом вдосконалення профілів коліс». Шифр та назва спеціальності – 05.22.07 - рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів. Спецрада Д 08.820.02 Дніпровського  національного 

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

Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Наукові керівники:  Ушкалов Віктор Федорович, член-

кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор ІТМ НАНУ і ДКАУ; Мокрій 

Тетяна Федорівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник ІТМ НАНУ і 

ДКАУ. Офіційні опоненти: Кельріх Мусій Борисович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» Державного університету 
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інфраструктури та технологій; Горобець Володимир Леонідович доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри «Безпека життєдіяльності» Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

 

Добровольський Геннадій Анатолійович, викладач кафедри комп’ютерних наук 

Запорізького національного університету, м. Запоріжжя. Назва дисертації: «Модель, метод та 

інформаційна технологія відбору наукових публікацій у процесі підготовки бібліографічного 

покажчика». 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 керівник: Єрмолаєв Вадим 

Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних 

наук Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Машталір Сергій 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики 

Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків;  Глибовець Андрій 

Миколайович,  доктор технічних наук, професор,  декан факультету інформатики 

національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ. 

 
Меняйлов Євген Сергійович, старший викладач кафедри математичного моделювання 

та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» МОН України. Назва дисертації: «Математичні моделі і 

методи розв’язання задач вдосконалення технічних систем в умовах невизначеності вхідних 

даних». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні 

методи. Спецрада  Д 64.051.09 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87). Науковий керівник: Угрюмов 

Михайло Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки Харківського національного університету імені В. Н.  Каразіна 

МОН України. Офіційні опоненти: Новожилова Марина Володимирівна, доктор фізико-

математичних наук, професор,   завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних 

технологій Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова МОН України, Петров Костянтин Едуардович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем Харківського 

національного університету радіоелектроніки МОН України. 

 

 

 

 

Остапець Тамара Анатоліївна, науковий співробітник відділу кормовиробництва 

ННЦ «Інститут землеробства НААН». Назва дисертації: «Успадкування ознаки кольору 

пластинки листка у видів костриць та створення нового вихідного матеріалу з комплексом 

ознак продуктивності». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. 

Спецрада К 27.380.01 Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України 

(08853, с. Центральне, Миронівський район, Київська обл., вул. Центральна, корп. 2; тел. 

(04574) 74-1-35). Науковий керівник: Бобер Анатолій Федорович доктор біологічних наук, 

професор. Офіційні опоненти: Волощук Ігор Степанович доктор сільськогосподарських 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу насінництва та насіннєзнавства 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України; Боженко Анатолій 

Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії селекції і насінництва багаторічних трав Носівської селекційно-дослідної станції 

Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла НААН України. 
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Оксютенко Костянтин Володимирович, науковий співробітник приватної установи 

«Науково-дослідний інститут публічного права». Назва дисертації: «Публічне 

адміністрування цифрового суспільства 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: Куценко Володимир Дмитрович, Заслужений юрист України, 

кандидат юридичних наук, завідувач відділу громадської організації «Академія 

адміністративно-правових наук». Офіційні опоненти: Іванищук Андрій Анатолійович, 

доктор юридичних наук, старший дослідник, директор приватної установи «Науково-

дослідний інститут морського і космічного права»; Яра Олена Сергіївна, кандидат 

юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

 

Таланчук Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри цивільного, 

господарського, адміністративного  права та правоохоронної діяльності  Відкритого 

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

правове регулювання інклюзивної освіти 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: Калатур Максим Васильович, доктор юридичних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права; Офіційні 

опоненти: Миськів Леся Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства Київського міжнародного університету; 

Орловська Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, правовий інспектор праці 

відділу правової інспекції праці департаменту правового захисту Федерації профспілок 

України. 

 

Щавинська Юлія Михайлівна, суддя господарського суду Одеської області. Назва 

дисертації: «Публічне адміністрування реєстрації речових прав 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: Орловська Ірина Григорівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, правовий інспектор праці відділу правової інспекції праці 

департаменту правового захисту Федерації профспілок України. Офіційні опоненти: 

Іванищук Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, старший дослідник, директор 

приватної установи «Науково-дослідний інститут морського і космічного права»; Куценко 

Володимир Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, завідувач 

відділу громадської організації «Академія адміністративно правових наук» 
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