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Литвяк Олександр Миколайович, доцент кафедри автоматичних систем безпеки та 
інформаційних технологій Національного університету цивільного захисту України. Назва 
дисертації: «Моделі і методи аналізу динамічних процесів в системі автоматичного керування 
турбовального газотурбінного двигуна вертольота». Шифр та назва спеціальності – 05.13.03 – 
системи та процеси керування. Спецрада Д 64.050.14 Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-
56). Науковий керівник: Качанов Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри автоматики та управління в технічних системах Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Кулік Анатолій 
Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем управління 
літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»; Зіатдінов Юрій Кашафовіч, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного 
авіаційного університету; Дмітрієв Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник, заступник начальника інституту з наукової роботи 
Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової 
техніки Міністерства оборони України. 

 

 

 

Пантус Андрій Володимирович, доцент кафедри хірургічної стоматології, Івано 

Франківський національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Розробка 

нових методик остеопластики щелеп з використанням біокаркасів». Шифр та назва 

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

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

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

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету МОЗ України Офіційні опоненти: Потапчук Анатолій Мефодієвич, 

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної і ортопедичної стоматології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» МОН України; Павленко Олексій 

Володимирович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри стоматології Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. 

Шупика МОЗ України; Аветіков Давид Соломонович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії з пластичною та 

реконструктивною хірургією голови та шиї Полтавський державний медичний університет 

МОЗ України. 

 

 

 

Савченко Леся Петрівна, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації 

ліків, Національний фармацевтичний універитет. Назва дисертації: «Науково-
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методологічні підходи до забезпечення якості мазей аптечного виготовлення». Шифр та 

назва спеціальності – 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських 

засобів. Спецрада Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету (61002, м. 

Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий консультант: Георгіянц Вікторія 

Акопівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри фармацевтичної 

хімії Національного фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Котов Андрій 

Георгійович, доктор фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, начальник 

відділу ДФУ ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 

засобів»; Алмакаєва Людмила Григорівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 

професор кафедри фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного 

університету; Васюк Світлана Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 

завідувачка кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету.  

 

 

 

 

Шевченко Дмитро Анатолійович, кандидат юридичних наук, заступник начальника 

відділу поліції – начальник слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового 

масиву «Виноградар») Подільського УП ГУНП                          в м. Києві. Назва дисертації: 

«Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у контексті становлення державно-правової 

системи України (XVIII-XX століття): історико - правове дослідження». Шифр та назва 

спеціальності - 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, 

м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.(057)7398-181). Науковий консультант: Россіхін Василь 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, 

проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного 

університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Головко Олександр Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Добкіна Катерина 

Робертівна, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Державного 

університету інфраструктури та технологій; Кудін Сергій Володимирович, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права 

Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

 

 

 

 

Попелющко Роман Павлович, доцент кафедри практичної психології, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України. Назва дисертації: 

«Психолого-аксіологічні засади реабілітації комбатантів при віддалених наслідках 

стресогенних впливів». Шифр та назва спеціальності – 19.00.04 – медична психологія. 

Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, 

вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий консультант: Максименко Сергій Дмитрович, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор, Інститут психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Харченко Євген Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії, 

Рівненська медична академія МОЗ України; Коваль Ірина Андріївна – доктор психологічних 

наук, доцент, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та 
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психотерапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України; 

Блінов Олег Анатолійович, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних 

технологій, Національний авіаційний університет МОН України. 
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