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Тихомиров Артем Олександрович, старший науковий співробітник відділу хімії та 

біохімії ферментів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Назва дисертації:  

«Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери 

патологічних станів різного ґенезу». Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. 

Спецрада Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. 

Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74). Науковий консультант – Гриненко Тетяна Вікторівна, 

старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник 

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Офіційні опоненти: Ушакова Галина 

Олександрівна, професор, доктор біологічних наук, завідувачка кафедри біохімії та фізіології 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Кашуба Олена Віталіївна, 

професор, доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії молекулярних механізмів 

трансформації клітин Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України; Натрус Лариса Валентинівна, професор, доктор 

медичних наук, завідувачка кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 

 

 

Векліч Тетяна Олександрівна, старший науковий співробітник відділу біохімії м`язів, 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Назва дисертації: «Механізми дії 

каліксаренів на катіон-транспортувальні АТР-гідролази та кальцієвий гомеостаз в міометрії». 

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. 

О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74). 

Науковий керівник – академік НАН України, професор, доктор біологічних наук Костерін 

Сергій Олексійович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біохімії м`язів 

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Офіційні опоненти: член-кореспондент 

НАН України, доктор хімічних наук, професор Вовк Андрій Іванович, директор, завідувач 

відділу механізмів біоорганічних реакцій Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. 

Кухаря НАН України; доктор біологічних наук, професор, Сибірна Наталія Олександрівна, 

завідувач кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка; 

доктор біологічних наук, професор Жолос Олександр Вікторович, завідувач кафедри 

біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інституту біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

Леонтьєв Дмитро Миколайович, доцент кафедри автомобілів 

ім. А.Б. Гредескула, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. 

Назва дисертації: «Теоретичні основи гальмування багатовiсних транспортних засобів 

з електропневматичною гальмовою системою». Шифр та назва спеціальності – 

05.22.02 – автомобілі та трактори. Спецрада Д 64.059.02 Харківського національного 
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автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; 

тел. (057) 700-38-66). Науковий консультант: Клименко Валерій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Офіційні 

опоненти: Горбай Орест Зенонович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри автомобілебудування Національного університету «Львівська політехніка»; 

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 університет»; Кравченко Олександр Петрович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри автомобілів і транспортних технологій Державного 

університету «Житомирська політехніка». 

 
 

Баюл Костянтин Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник відділу технологічного обладнання та систем управління, Інститут чорної 

металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України. Назва дисертації: «Розвиток 

наукових основ створення валкових пресів з розширеними технологічними можливостями та 

збільшеним ресурсом експлуатації». Шифр та назва спеціальності – 05.05.08 – машини для 

металургійного виробництва. Спецрада Д 08.084.03 при Національній металургійній академії 

України (49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, Тел./факс: +38 (0562) 47-44-61). Науковий 

консультант: Муравйова Ірина Геннадіївна, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу технологічного обладнання та систем управління  Інституту 

чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України. Офіційні опоненти: 
Засельський Володимир Йосипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інжинірингу з галузевого машинобудування Навчально-наукового технологічного інституту 

Державного університету економіки і технологій; Надутий Володимир Петрович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної 

сировини Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук 

України; Чухліб Віталій Леонідович, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

 

Селегей Андрій Миколайович, докторант кафедри теорії металургійних процесів та 

хімії Національної металургійної академії України, м. Дніпро. Назва дисертації – «Розвиток 

наукових основ управління завантаженням доменної печі шихтовими матеріалами з 

урахуванням їх дисперсності». Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 – Металургія чорних і 

кольорових металів та спеціальних сплавів. Спецрада Д 08.084.03 Національної металургійної 

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

керівник – Іващенко Валерій Петрович, доктор технічних наук, професор, перший 

проректор Національної металургійної академії України. Офіційні опоненти – Меркулов 

Олексій Євгенович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник 

директора Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро; Пазюк 

Михайло Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованого 

управління технологічними процесами Інженерного навчально-наукового інституту 

Запорізького національного університету, м. Запоріжжя; Сігарьов Євген Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металургії чорних металів Дніпровського 

державного технічного університету,  м. Кам’янське. 
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Миколенко Інна Григорівна, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 

відносин Полтавської державної аграрної академії. Назва дисертації: «Управління 

конкурентним розвитком аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та 

назва спеціальності - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами за видами 

економічної діяльності. Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного 

університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, тел. (0542) 701012). Науковий 

консультант: Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

Офіційні опоненти: Ніфатова Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету 

технологій та дизайну; Слюсарева Людмила Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства Університету державної фіскальної служби України; 

Мармуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

 

 

 

 

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-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, 
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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. 

 

 

 

 
Токарчук Людмила Михайлівна, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 

економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Назва 

дисертації: «Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як реалізація 

принципу державної охорони сім’ї». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д.41.086.03 Національного 

університету «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України (65009, м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 01). Науковий керівник: Мінченко Раїса Миколаївна, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України, голова ГО «Правовий вимір», адвокат. 

Офіційні опоненти: Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»; 

Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) 

Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, перший 

заступник Голови Верховної Ради України; Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

 

 

Назар Юрій Степанович, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, професор. Назва дисертації: “Теорія та практика протидії порушенням 

бюджетного законодавства”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 35.140.02 Заклад вищої освіти 

“Львівський університет бізнесу та права” (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.(032) 

292-87-08). Науковий консультант: Остапенко Олексій Іванович, професор кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології 

та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор 

юридичних наук, професор. Офіційні опоненти: Кузьменко Оксана Володимирівна, 

завідувач кафедрою адміністративного та фінансового права Юридичного інституту 

Київського національного економічного університету імені Вадими Гетьмана, доктор 

юридичних наук, професор; Суббот Анатолій Іванович, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних наук, професор; Сопільник Любомир Іванович, 

професор кафедри адміністративного права та процесу, фінансового і інформаційного права 

Закладу вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права”, доктор юридичних наук, 

професор. 

 

 

Гайдулін Олександр Олександрович, старший науковий співробітник відділу 

методології приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Назва дисертації: «Інститут 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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інтерпретації (тлумачення) в європейському контрактному праві: теоретико-цивілістичні 

засади». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;сімейне право; 

міжнародне приватне право. Спецрада Д 26.007.04 Національної академії внутрішніх справ, 

МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 

консультант: Крупчан Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, академік 

НАПрН України, Заслужений юрист України, директор Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Офіційні 

опоненти: Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 

цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Колодій 

Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор,   член-кореспондент НАПрН 

України, Заслужений юрист України, директор навчально-наукового інституту «Юридичний 

інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, 

завідувач кафедри цивільного процесу Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

 

 

Носко Юлія Миколаївна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, 

Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка» Міністерства освіти 

і науки України. Назва дисертації: «Система професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до викладання фізичної культури». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 56.146.01 Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. 

Києво-Московська, 24; тел. +38(05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий консультант: Курок 

Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. Офіційні опоненти: Вільчковський 

Едуард Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії спорту 

та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки; Кулик 

Євген Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ 

виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного університету  

ім. В.Г. Короленка; Бужина Ірина В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

 

 

 

 

Клочко Алла Олексіївна, науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(перспектив розвитку електронних засобів навчання) наукового центру дистанційного 

навчання, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського МО 

України. Назва дисертації: «Психологія розвитку інноваційних стилів управління у 

менеджерів освітніх 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 

консультант: Карамушка Людмила Миколаївна, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології, 

заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Вознюк Алла 

Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, 

Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; 

Сняданко Ірина Ігорівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка» 

МОН України; Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. 

 

 

 

Когут Олександра Олександрівна, доцент кафедри, Донецький державний університет 

внутрішніх справ. Назва дисертації: «Психологія стресостійкості особистості». Шифр та назва 

спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 27.053.04 ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(08401, вул. Сухомлинського, 30, тел. (050) 267-92-68). Науковий консультант: Сергєєнкова 

Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні 

опоненти: Томчук Михайло Іванович, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; Шмаргун Віталій Миколайович, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Грись Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 

лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України. 
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