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Сапельнікова Олена Юріївна, науковий співробітник лабораторії 

фотонних напівпровідникових структур Інституту фізики напівпровідників ім. 

В.Є. Лашкарьова НАН України. Назва дисертації: «Фотолюмінесценція та 

локальні електричні поля у двовимірних структурах макропористого кремнію з 

нанопокриттями». Шифр та назва спеціальності – 01.04.18 – фізика і хімія 

поверхні. Спецрада Д 26.210.02 Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН 

України (03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17; т. (044) 422-96-04). Науковий 

керівник: Карачевцева Людмила Анатоліївна, доктор технічних наук, 

завідувач лабораторії фотонних напівпровідникових структур Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Офіційні опоненти: 

Розенбаум Віктор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач відділу теоретичної та експериментальної фізики наносистем 

Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України; Неділько Сергій 

Герасимович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії «Спектроскопія 

конденсованого стану речовини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України. 

 

 

 

 

 

 

Малєєва Ганна Юріївна, старший викладач кафедри медичної біології, 

паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету. 

Назва дисертації: „Вдосконалення методів завчасного попередження населення 

про небезпечну аероалергенну ситуацію, яка зумовлена пилком амброзії в 

атмосферному повітрі Запоріжжя”. Шифр та назва спеціальності – 14.02.01 – 

гігієна та професійна  патологія. Спецрада Д 26.604.01 ДУ „Інститут 

громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” (02094, м. Київ, 

вул. Попудренка, 50; т. 292-06-29). Науковий керівник: Приходько Олександр 

Борисович, доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичної 

біології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного 

університету. Офіційні опоненти: Турос Олена Ігорівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського 

здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;  Кременська Лілія Вікторівна, 
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кандидат біологічних наук, доцент кафедри фармації Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

 

 

 

 

Смірнова Оксана Ярославівна, старший лаборант кафедри фізичної, 

аналітичної та загальної хімії Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Розділення та визначення похідних 1,4-

нафтохінону методами рідинної хроматографії». Шифр та назва спеціальності – 

02.00.02 – аналітична хімія. Спецрада К 61.051.03 ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (031)22-3-

50-91). Науковий керівник: Ятчишин Йосип Йосипович, доктор хімічних наук, 

професор, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Мілюкін Михайло Васильович, доктор хімічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторією 

біомаркерів та біотестування вод Інституту колоїдної хімії та хімії води 

імені А.В. Думанського НАН України; Студеняк Ярослав Іванович, кандидат 

хімічних наук, доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

 

 

 

Кравченко Олександр Володимирович, начальник виробничої дільниці 

лакування, склеювання та заливання Державного підприємства «Державне 

Київське конструкторське бюро «Луч». Назва дисертації: «Термоелектричні 

властивості композиційних плівок Fe-C». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 

– фізична хімія. Спецрада – Д 26.218.01 Інституту загальної та неорганічної хімії 

ім. В.І. Вернадського НАН України (03142, м. Київ, проспект академіка 

Палладіна 32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий керівник: доктор хімічних наук, 

доцент Першина Катерина Дмитрівна, завідувачка відділу хімічного та 

інформаційного аналізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. 

Вернадського НАН України. Офіційні опоненти: Решетняк Олександр 

Володимирович, доктор хімічних наук, професор,завідувач кафедри фізичної та 

колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 

України; Барчій Ігор Євгенович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри неорганічної хімії ДВНЗ « Ужгородський національний університет» 

МОН України. 
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Руденко Олександра Станіславівна, інженер-технолог 1 категорії відділу 

фізико-неорганічної хімії Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. 

Вернадського НАН України. Назва дисертації: «Зарядселективні композиційні 

мембрани на основі гідратованого діоксиду цирконію та оксинітрату вісмуту для 

електродіалізного вилучення іонів HCrO4
- і F- з водних розчинів». Шифр та назва 

спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада – Д 26.218.01 Інституту 

загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (03142, м. 

Київ, проспект академіка Палладіна 32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий 

керівник: член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор 

Бєляков Володимир Миколайович, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. 

В.І. Вернадського НАН України. Офіційні опоненти: Романова Ірина 

Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка 

відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу Інституту сорбції та проблем 

ендоекології НАН України; Мельник Людмила Олексіївна, доктор хімічних 

наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 

хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. 

Думанського НАН України. 

 

 

 

 

Висоцький Олександр Борисович, науковий співробітник відділу 

радіогеохронології, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. 

Семененка НАН України. Назва дисертації: «Геохронологія порід Осницького 

блоку». Шифр та назва спеціальності – 04.00.02 – «геохімія». Спецрада 

Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 

НАН України (пр-т акад. Палладіна, 34, Київ-142, 03142, тел. (044) 424-12-70). 

Науковий керівник: Шумлянський Леонід Владиславович, доктор геологічних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

радіогеохронології Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. 

Семененка НАН України. Офіційні опоненти: Костенко Микола Михайлович, 

доктор геологічних наук, завідувач відділу геології рудних та нерудних корисних 

копалин Українського геологорозвідувального інституту ДП «Українська 

Геологічна компанія» Державної служби геології та надр України; Шнюков 

Сергій Євгенович, доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

мінералогії, геохімії та петрографії Навчально-наукового інституту «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України. 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ   
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Артеменко Артем Миколайович, старший викладач кафедри систем 

автоматичного управління та електропривода, Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського. Назва дисертації: «Тяговий 

електропривод з адаптивним керуванням при змінних умовах зчеплення 

кар'єрних електровозів». Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – 

електротехнічні комплекси та системи. Спецрада Д 45.052.01 Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського (39600, Полтавська 

обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-20-01). Науковий 

керівник: Чорний Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор, 

директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 

професор кафедри систем автоматичного управління та електропривода 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Офіційні опоненти: Тугай Дмитро Васильович, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова; Муха Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна. 

 

 

Чорна Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри комп’ютерних та 

інформаційних систем Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Назва дисертації: «Інформаційна технологія 

комплексного моніторингу стану асинхронних двигунів на основі зовнішніх 

ознак». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. 

Спецрада Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету 

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

керівник: Бісікало Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету комп`ютерних систем і автоматики Вінницького 

національного технічного університету. Офіційні опоненти: Теслюк Василь 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська 

політехніка»; Маєвський Дмитро Андрійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри електромеханічної інженерії Державного 

університету «Одеська політехніка». 

 

 

Мірошник Володимир Олександрович, молодший науковий співробітник  

відділу моделювання електроенергетичних об’єктів та систем Інституту 

електродинаміки  НАН України.  Назва дисертації: «Короткострокове 

прогнозування електричного навантаження енергосистем з використанням 

штучних нейронних мереж глибокого навчання».  Шифр та назва спеціальності 

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



01.07.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

5 
 

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

26-45).  Науковий керівник: Блінов Ігор Вікторович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи  

Інституту  електродинаміки  НАН України. Офіційні опоненти: Лежнюк Петро 

Дем’янович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних 

станцій та систем Вінницького національного технічного університету; Бардік 

Євгеній Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського».  

 

Боднарчук Юлія Сергіївна, старший лаборант навчально-наукового 

центру Гідромеханіки, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова. Назва дисертації: «Зменшення опору руху суден за 

допомогою використання виїмок та повітряного змащення». Шифр та назва 

спеціальності – 05.08.03 – конструювання та будування суден. Спецрада 

Д 38.060.02 Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (54023, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). 

Науковий керівник: Король Юрій Михайлович, кандидат технічних наук, 

доцент, керівник навчально-наукового центра Гідромеханіки, Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: 

Воскобійник Володимир Анатолійович – доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту гідромеханіки Академії наук України, м. Київ; 

Печенюк Андрій Володимирович кандидат технічних наук, доцент кафедри 

теорії та устрою судна Національного університету «Одеська морська академія». 

 

 

 

Сафронов Олег Ігорович інженер 1 категорії відділу каталітичного 

синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря Національної 

академії наук України, м. Київ. Назва дисертації: «Синтез і властивості 

азотовмісних присадок та мастильних матеріалів на основі олій і фосфатидів». 

Шифр та назва спеціальності – 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-

мастильних матеріалів. Спецрада Д 08.084.05 Національної металургійної 

академії України (49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, тел. +38(056) 745-31-56. 

Науковий керівник: Поп Григорій Степанович , доктор хімічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу поверхнево-активних речовин, 

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

Київ. Офіційні опоненти: Бойченко Сергій Валерійович, доктор технічних 

наук, провідний науковий співробітник, професор, науковий керівник 

Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології та 

сертифікації ПММ і ТР, Національного авіаційного університету, м. Київ. 

Гордієнко Ольга Анатоліївна, Кандидат технічних наук, Доцент кафедри хімії 
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та хімічної технології Вінницького національного технічного університету, м. 

Вінниця. 

 

Мальцев Тарас Віталійович, начальник лабораторії іонізуючих методів 

контролю, Державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева». Назва 

дисертації: «Підвищення триботехнічних властивостей поршневих кілець 

багатошаровим зміцненням наноструктурним покриттям». Шифр та назва 

спеціальності – 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. Спецрада К 64.832.03 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057)-700-38-

98). Науковий керівник: Скобло Тамара Семенівна, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва 

імені О.І. Сідашенка Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Аулін 

Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного 

технічного університету; Цимбал Богдан Михайлович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 

Національного університету цивільного захисту України.  

 

Лоза Тетяна Віталіївна, молодший науковий співробітник кафедри 

технології виробництва авіаційних двигунів Національного аерокосмічного 

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

дисертації: «Попередня підготовка поверхневого шару і забезпечення якості 

детонаційних покриттів деталей авіаційних двигунів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки. Спецрада Д 

64.062.04 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 

315-10-56) Науковий керівник: Курін Максим Олександрович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри технології виробництва авіаційних 

двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Кускова Наталя 

Іванівна, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової 

роботи Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України; 

Коноплянченко Євген Владиславович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технічного сервісу Сумського національного аграрного 

університету. 

 

 

 

 Крисінська Діана Олександрівна, викладач кафедри екології 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Назва 

дисертації: «Оцінювання рівня екологічної безпеки питного водопостачання». 

Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада К 
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35.052.22 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, Львів-13, 

вул. С. Бандери, 12), тел. 258-21-11). Науковий керівник: Клименко Леонід 

Павлович,  доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України, ректор Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили. Офіційні опоненти: Погребенник Володимир Дмитрович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська 

політехнік», Петрук Роман Васильович, доктор технічних наук, доцент, доцент 

кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного 

університету.  

 

 

 

Лютенко Лариса Анатоліївна, інженер кафедри інженерної електрофізики 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Назва дисертації: «Магнітно-імпульсне розширення трубчастих заготівок за 

допомогою імпульсів магнітного поля, «зрізаних» керованим вакуумним 

розрядником». Шифр та назва спеціальності – 05.09.13 – техніка сильних 

електричних та магнітних полів. Спецрада Д 64.050.08 Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, 

вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий керівник: Михайлов Валерій 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної 

електрофізики Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Подольцев Олександр 

Дмитрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний 

науковий співробітник відділу електроживлення технологічних систем 

Інституту електродинаміки НАН України; Вінніков Денис Вікторович, 

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту плазмової 

електроніки і нових методів прискорювання Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. 

 

 

Драпой Дарина Ігорівна, аспірантка кафедри екобіотехнології та 

біоенергетики, Національний технічний університет України «Київський 

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

водню з целюлозовмісної сировини». 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: Голуб Наталія 

Борисівна, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, 

професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Офіційні опоненти: Циганков Сергій Петрович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової 
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роботи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»; Баль-

Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор біологічних наук, професор, декан 

факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

«Національний університет біоресурсів і природокористування України» 

 

 

Цибуленко Вадим Володимирович, молодший науковий співробітник 

лабораторії технологій матеріалів для оптоелектроніки, відділ фізики 

оптоелектронних приладів, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН України. Назва дисертації: «Розробка методу скануючої 

рідиннофазної епітаксії». Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, 

обладнання та виробництво електронної техніки. Спецрада  Д 26.199.01 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (03028, 

Київ-28, проспект Науки, 41, тел. +38 044 525 40 20).  Науковий керівник – 

Шутов Станіслав Вікторович, кандидат технічних наук,  завідувач лабораторії 

технологій матеріалів для оптоелектроніки, відділ фізики оптоелектронних 

приладів, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 

Офіційні опоненти: Воронов Сергій Олександрович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри прикладної фізики, Фізико-технічного інституту, 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут»; Губа Сергій Костянтинович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри напівпровідникової електроніки, Національного університету 

«Львівська політехніка». 

 

 

Шестопал Євген Олександрович, експерт із закупівель технологічного 

обладнання ПрАТ «ВФ Україна». Назва дисертації: «Методи покращення 

енергетичної ефективності та скритності цифрових радіорелейних систем 

передачі». Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи 

та мережі. Спецрада Д 26.062.19 Національного авіаційного університету (03058, 

м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, тел. 044-406-71-25). Науковий керівник: 

Семенко Анатолій Іларіонович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри комп’ютерної інженерії Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». Офіційні опоненти: Почерняєв Віталій Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікацій інституту 

інфокомунікацій та програмної  інженерії Державного університету 

інтелектуальних технологій і зв’язку; Сайко  Володимир Григорович,  доктор 

технічних наук, професор,  професор кафедри прикладних інформаційних систем 

факультету  інформаційних технологій Київського національного університету 

ім.Тараса Шевченка. 
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Лавриненко Олександр Юрійович, асистент кафедри телекомунікаційних 

та радіоелектронних систем Факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій Національного авіаційного університету. Назва дисертації: 

«Методи підвищення ефективності семантичного кодування мовних сигналів». 

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі. 

Спецрада Д 26.062.19 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, 

пр. Любомира Гузара, 1, тел. 044-406-71-25). Науковий керівник: Конахович 

Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Сайко Володимир Григорович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри прикладних інформаційних систем 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Климаш 

Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Базалій Максим Юрійович, здобувач, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Методи та інформаційна технологія захисту 

програмного коду на основі засобів обфускації». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 «Інформаційні технології». Спецрада Д 26.861.05 Державного 

університету телекомунікацій (03110, м. Київ, вул. Солом’янська 7; тел. (044) 

249-25-88). Науковий консультант: Корнага Ярослав Ігорович, доктор 

технічних наук, доцент, професор кафедри технічної кібернетики факультету 

інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  Офіційні 

опоненти: Сторчак Каміла Павлівна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Навчально-наукового 

інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій; 

Заріцький Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри 

безпеки інформаційних технологій факультету кібербезпеки, комп’ютерної та 

програмної інженерії Національного авіаційного університету.  

 

Іващенко Олена Валеріївна, старший викладач кафедри прикладної 

математики та обчислювальної техніки, Національна металургійна академія 

України. Назва дисертації: «Агрегація каналів мережевого інтерфейсу 

багатопроцесорних обчислювальних систем із розширюваними сегментами 

обчислень». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи і 

компоненти. Спецрада Д 11.052.03 Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, 

м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). 

Науковий керівник: Швачич Геннадій Григорович, доктор технічних наук, 
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професор, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки 

Національної металургійної академії України.  

Офіційні опоненти: Святний Володимир Андрійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Державного вищого 

навчального закладу «Донецький національний технічний університет»; 

Семенов Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

 

Палій Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри теоретичної 

механіки, Київський національний університет будівництва і архітектури МОН 

України. Назва дисертації: «Стійкість нелінійних коливань тонких оболонок при 

періодичних навантаженнях». Шифр та назва спеціальності – 05.23.17 – 

будівельна механіка. Спецрада – Д 26.056.04 в Київському національному 

університеті будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 

31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник: Лук’янченко Ольга Олексіївна, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Науково-дослідний 

інститут будівельної механіки Київського національного університету 

будівництва і архітектури МОН України. Офіційні опоненти: Марчук 

Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

опору матеріалів та машинознавства  Національного транспортного університету 

МОН України, Алексейчук Ольга Миколаївна, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів НТУУ 

«КПІ імені Ігоря Сікорського» МОН України. 

 

Островерх Анна Сергіївна, старший науковий  співробітник Інституту 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: 

«Науково-технологічні засади створення шаруватих композитів для паливної та 

електролізної комірок з полімерним електролітом та зниженим вмістом 

благородних металів». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада Д.26.207.03 Інституту проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; 

тел. (044) 390-87-51). Науковий консультант: Васильев Олександр Дмитрович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу фізики міцності і пластичності матеріалів Інституту  проблем   

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Офіційні опоненти: Пріхна 

Тетяна Олексіївна, академік НАН України, доктор технічних наук, професор,  

завідувач відділу технологій високих тисків, функціональних керамічних  

композитів  та  дисперсних  надтвердих  матеріалів   Інститут   надтвердих    

матеріалів ім. В.М.Бакуля; Завалій Ігор Юліанович, член-кореспондент НАН 

України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу водневих технологій 

та матеріалів альтернативної енергетики  Фізико-механічного інституту ім. Г.В. 
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Карпенка НАН України; Софронков Олександр  Наумович,   доктор   

технічних наук,   професор,   завідувач    кафедри   хімії, навколишнього 

середовища Одеського державного екологічного університету. 

 
 

Коротєєв Вадим Вячеславович, старший науковий співробітник, Інститут 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної Академії Наук 

України. Назва дисертації: «Ефекти взаємодії терагерцового випромінювання з 

сильно нерівноважним електронним газом в об'ємних та низькорозмірних 

напівпровідникових структурах». Шифр і назва спеціальності – 01.04.10 − 

фізика напівпровідників та діелектриків. Спецрада Д 26.199.02 Інституту 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук 

України (03028, м. Київ, пр. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Офіційні опоненти: 

Порошин Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, заступник директора Інституту фізики НАН України (м. Київ); 

Носич Олександр Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

головний науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. 

Усикова НАН України (м. Харьків); Сугаков Володимир Йосипович, член-

кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач відділу теоретичної фізики Інституту ядерних досліджень НАН 

України  (м. Київ).   

 

 

Молоштан Дмитро Васильович, асистент кафедри транспортних 

технологій, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. Назва дисертації: «Удосконалення виробництва та ремонту 

листових деталей засобів транспорту з метою підвищення ресурсу». Шифр та 

назва спеціальності - 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. 

Спецрада Д 26.059.03 Національного транспортного університету (01010, 

м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (+380 (44) 280-97-14). Науковий 

керівник: Драгобецький Володимир Вячеславович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. Офіційні 

опоненти: Посвятенко Едуард Карпович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства Національного 

транспортного університету; Бакалець Дмитро Віталійович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування Вінницького 

національного технічного університету. 

 

 

 

 

 ІСТОРИЧНІ НАУКИ   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Лавріненко Ольга Валеріївна, асистент кафедри теоретичних основ 

електротехніки Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Назва дисертації: «Становлення та розвиток 

теоретичної електротехніки як науки та навчальної дисципліни на теренах 

України у 30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.». Шифр та назва спеціальності – 

07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада Д 26.189.02 Інституту досліджень 

науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва HAH України 

(01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, тел. (044)486-95-91). Науковий 

керівник: Тверитникова Олена Євгенівна, доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Офіційні опоненти: Савчук Варфоломій Степанович, доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного 

університету ім. Олеся Гончара МОН України; Кушлакова Надія Миколаївна, 

доктор історичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціально-гуманітарної 

підготовки та права Західнодонбаського інституту «ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

Андріяка Ганна Олександрівна, провідний науковий співробітник Музею 

історії міста Києва. Назва дисертації: «Роль земств у становленні та розвитку 

медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904 – 

1917 рр.)». Шифр та назва спеціальності: 07.00.01 — історія України. Шифр 

спеціалізованої вченої ради: Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України 

(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Науковий керівник: 

Чернега Петро Макарович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри етнології та краєзнавства Історичного факультету Національного 

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

Шандра Валентина Степанівна – доктор історичних наук, професор, старший 

науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту 

історії України НАН України; Ступак Федір Якович – доктор історичних наук, 

професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини факультету 

підготовки іноземних громадян Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця. 

 

 

Редька Сергій Іванович, викладач Харківського торговельно-

економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету. Назва дисертації: «Становлення тоталітарної політичної системи в 

Україні у 20-ті роки ХХ сторіччя (на матеріалах Харківщини)». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада К 12.093.04 

Маріупольського державного університету (87500, Донецька область, 

м. Маріуполь, пр. Будівельників 129-а; т. (0629) 58-75-01).  Науковий керівник: 
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Радченко Людмила Олексіївна, кандидатка історичних наук, професорка, 

директорка Харківського торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету.  Офіційні опоненти: 

Ніколаєв Ігор Євгенович, доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії 

освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Єфіменко Геннадій 

Григорович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. 

інституту історії України Національної академії наук України. 

 

 

Романів Тамара Богданівна, інспектор відділу кадрів ДП «Івано – 

Франківський комбінат хлібопродуктів». Назва дисертації: «Остап Терлецький у 

суспільно – політичному житті Галичини останньої третини XIX століття». 

Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада: Д. 35.051.12 

Спеціалізована вчена рада історичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка ( 79000 м. Львів, вул. Університетська 1; тел.: 

+38 (032) 239 47 71). Науковий керівник: Сухий Олексій Миколайович доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені 

Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Райківський Ігор Ярославович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики 

викладання історії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника”; Місько Володимир Володимирович, кандидат історичних 

наук, доцент, декан історичного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

Тимар  Ірина Іванівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Образ 

половців у польській історичній думці ХI – XV ст.». Шифр та назва спеціальності 

– 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 35.051.12 Львівського національного 

університету імені Івана Франка (79000, Львів, вул. Університетська, 1; тел. +38 

(032) 239 47 71). Науковий керівник : Волощук Мирослав Михайлович, доктор 

історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Офіційні 

опоненти : Головко Олександр Борисович, доктор історичних наук, професор, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії України 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України; Черкас Борис Володимирович, доктор історичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії 

України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН 

України.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00NTAAaDFjqvV9X5pGEafTT7thoGg:1624443375799&q=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwis2fySw63xAhVmoosKHV_eBU4QvgUoAXoECAEQNg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00NTAAaDFjqvV9X5pGEafTT7thoGg:1624443375799&q=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwis2fySw63xAhVmoosKHV_eBU4QvgUoAXoECAEQNg
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Федорук Інна Василівна, завідувачка відділення «Агрономія» Коледжу 

Подільського державного аграрно-технічного університету. Назва дисертації: 

«Сортова продуктивність зерна сої залежно від інокуляції насіння та внесення 

мікродобрив в умовах Лісостепу західного». Шифр та назва спеціальності – 

06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 71.831.01 Подільського державного 

аграрно-технічного університету (32316, м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Шевченка, 13; тел.(097)808-94-95). Науковий керівник: Бахмат Олег 

Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри екології, карантину і захисту рослин Подільський державний аграрно-

технічний університет. Офіційні опоненти: Лихочвор Володимир 

Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Львівський 

національний аграрний університет, завідувач кафедри технологій у 

рослинництві, член-кореспондента НААНУ; Дідур Ігор Миколайович, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Вінницький національний 

аграрний університет, декан факультету агрономії та лісівництва, доцент 

кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. 

 

 

Шевцов Єгор Дмитрович, письменник, ТОВ «Хекса». Назва дисертації: 

«Розвиток глобальних маркетингових комунікацій». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. Спецрада Д 26.006.02 ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (03057, Україна, м. Київ, проспект 

Перемоги, 54/1, тел.: 044-456-63-58). Науковий керівник: Оболенська Тетяна 

Євгенівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Каніщенко Олена Леонідівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки 

та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Мельник Тетяна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-

економічного університету. 

 

 

Медвідь Лариса Іванівна, старший викладач кафедри туризму і географії 

Мукачівського державного університету. Назва дисертації: «Соціальна політика 

розвитку туризму Закарпатської області». Шифр та назва спеціальності – 08.00.07 

– демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Спецрада 

Д 35.140.01 Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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(79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.(032)292-87-08). Науковий керівник: 

Шевчук Ірина Богданівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

цифрової економіки та бізнес-аналітики Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Янковська Лариса Анатоліївна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»; 

Смутчак Зінаїда Василівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного авіаційного 

університету. 

 

 

 

Дворник Ірина Вікторівна, завідувач відділу аспірантури і докторантури 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Назва дисертації: «Імперативи глобальної трансформації 

університетської освіти». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 26.006.02 ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий 

керівник: Каленюк Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту економічного 

розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Офіційні опоненти: Булатова Олена Валеріївна, доктор 

економічних наук, професор, перший проректор Маріупольського державного 

університету; Куклін Олег Володимирович, доктор економічних наук, 

професор, директор Черкаського державного бізнес-коледжу. 

 

 

 

 

 

Мурга Тетяна Анатоліївна, викладач закладу вищої освіти кафедри 

філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця. Назва дисертації: «Концепт «свобода» в західній 

філософсько-теологічній традиції». Шифр та назва спеціальності – 09.00.05 – 

історія філософії. Спецрада К 26.053.13 Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 

234-11-08). Науковий керівник: Попов Володимир Юрійович, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави і права 

та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Офіційний опонент: Сторожук Світлана Володимирівна, доктор філософських 

наук, професор, професор кафедри філософії Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Поперечна Галина Антонівна, 

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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суспільствознавства Тернопільського національного педагогічного університету 

імені В.Гнатюка.  

 

 

 

 

Ріпей Марія Володимирівна, асистент кафедри мови засобів масової 

інформації, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва 

дисертації: «Нормативний аспект уживання лексики в сучасних українських 

газетних текстах». Шифр і назва спеціальності: 10.02.01 – українська мова. 

Спецрада Д 32.051.02 Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (43000, м. Луцьк, проспект Волі, 13, Волинська область, тел. (0332) 72-

01-23). Науковий керівник  – Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних 

наук, професор кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Офіційні опоненти: Струганець Любов Василівна, доктор 

філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка; Тиха Лариса Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземної та української філології Луцького національного технічного 

університету. 

 

Назарчук Роксолана Зіновіївна, старший викладач кафедри прикладної 

лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Об’єктні зв’язки референтно спеціалізованих дієслівних предикатів 

(на матеріалі української, польської, англійської мов)». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.15 – загальне мовознавство. Спецрада К 35.051.23 

Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1; тел. (032) 261-60-48). Науковий керівник: Бацевич 

Флорій Сергійович, доктор філологічних наук, професор кафедри загального 

мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти: Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, , 

професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської 

філології Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Письменна Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

Германович Галина Остапівна, викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського». Назва дисертації: «Медичні терміни зі соматичними 

компонентами в сучасній українській мові». Шифр та назва спеціальності – 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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10.02.01 – українська мова. Спецрада К 35.051.23 Львівського національного 

університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 

(032) 261-60-48). Науковий керівник: Кочан Ірина Миколаївна, доктор 

філологічних наук, професор кафедри українського прикладного мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: 

Дидик-Меуш Ганна Михайлівна, доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; 

Симоненко Людмила Олександрівна, кандидат філологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України. 

 

 

 

 

 

Кондратьєва Ірина Ігорівна, помічник Приватного нотаріуса 

Харківського міського нотаріального округу Литвин Г.Р. Назва дисертації: 

«Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту та членів їхніх сімей». 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: Арсентьєва 

Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного 

факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля. Офіційні опоненти: Синчук Світлана Миколаївна, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри соціального права Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Лозовой Сергій Вікторович, кандидат 

юридичних наук, доцент, юрисконсульт товариства з обмеженою 

відповідальністю «Інсолар-клімат». 

 

 

Шаховніна Марина Олегівна, суддя, Подільський районний суд м. Києва. 

Назва дисертації: «Особливості розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із незаконною лікувальною діяльністю в Україні». 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. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий керівник: 

Топчій Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, директор Навчально-наукового інституту права Університету 

державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Кучинська Оксана 

Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Карпенко Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, заступник 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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начальника 1-го відділу (організаційно-аналітичної роботи) управління 

організації роботи та методичного забезпечення Головного слідчого управління 

Національної поліції України. 

 

 

Уложенко Вадим Миколайович, старший викладач кафедри 

адміністративного та фінансового права ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Правові 

засади публічного адміністрування закладами вищої освіти в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада К 26.006.09 ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки 

України (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, 044-371-61-19). Науковий керівник: 

Опришко Віталій Федорович, доктор юридичних наук,  професор, член-

кореспондент Національної академії наук України. Офіційні опоненти: 

Стрельченко Оксана Григорівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної 

академії внутрішніх справ; Назар Юрій Степанович, кандидат юридичних 

наук, професор, директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Голишева Уляна Іванівна, помічник судді, Господарський суд міста 

Києва. Назва дисертації: «Процесуальні особливості участі психолога та 

педагога у кримінальному провадженні». 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. Університетська, 31; 

тел. (04597) 60-300). Науковий керівник: Топчій Василь Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-

наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України. 

Офіційні опоненти: Макаров Марк Анатолійович, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національної академії 

внутрішніх справ; Карпенко Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, 

заступник начальника 1-го відділу (організаційно-аналітичної роботи) 

управління організації роботи та методичного забезпечення Головного слідчого 

управління Національної поліції України. 

 

 

Удовенко Олександр Валерійович, старший офіцер технічного відділу 

тилу логістики військової частини А 1314. Назва дисертації: «Правове 

регулювання грошового забезпечення військовослужбовців». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». 

Спецрада Д 64.086.03 Національного юридичного університету імені Ярослава 
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Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 

керівник: Арсентьєва Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, 

декан юридичного факультету Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: Величко Лариса Юріївна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри права, національної безпеки та 

європейської інтеграції Навчально-наукового інституту «Інституту державного 

управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

Луценко Олена Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, асистент 

кафедри трудового права Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. 

 

 

 

Таможанський Олексій Валерійович, завідувач сектору виявлення та 

розшуку активів Північно-східного міжрегіонального територіального 

управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Назва 

дисертації: «Інноваційні форми організації праці». 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. Офіційні опоненти: Слюсар Андрій Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 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. 

 

 

Коцюруби Анни Іванівни, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Захист 

прав відповідача в цивільному процесі України». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. Спецрада Д 26.001.06 Київського національного університету 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Кіреєва Наталія Олександрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного процесу 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України; Штефан Анна Сергіївна, доктор 
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юридичних наук, завідувач відділу авторського права і суміжних прав Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових 

наук України. 

 

Сабура Світлана Олександрівна, адвокат. Назва дисертації: «Реалізація 

суб’єктивного права на творчість (цивільно-правовий аспект)». 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: 

Харитонова Олена Іванівна, доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції 

(Національний університет «Одеська юридична академія»). Офіційні опоненти: 

Якубівський Ігор Євгенович, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри цивільного права та процесу (Львівський національний університет 

імені Івана Франка); Макода Володимир Євгенович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри цивільного права (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка). 

 

Малець Марта Романівна, асистент кафедри адміністративного та 

інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності, 

як основного елемента інноваційної діяльності». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2,  м. Київ-39, 03039, тел. 

490-95-00). Науковий керівник: Хомишин Ірина Юріївна, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри адміністративного та інформаційного права 

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Лисенко Сергій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного права, ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Коропатнік Ігор 

Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри правового 

забезпечення військового факультету фінансів і права Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Борисочева Наталія Миколаївна, директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Укрспортпостачання». Назва дисертації: «Адміністративно-

правовий статус Державної авіаційної служби України». Шифр та назва 
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спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада К 26.006.09 ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки 

України (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, 044-371-61-19). Науковий керівник: 

Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Фатхутдінов Василь Гайнулович, доктор юридичних наук, 

професор, начальник Головного управління Пенсійного фонду України у 

Київській області; Братель Сергій Григорович, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри поліцейського права Національна академія 

внутрішніх справ. 

 

 

Мариняк Наталія Михайлівна, фахівець 2-ї категорії кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту 

права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Адміністративно-правова характеристика 

діяльності органів публічної влади у сфері надання адміністративних послуг в 

Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(вул. Фрометівська, 2,  м. Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: 

Бортник Надія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту 

права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Христинченко Надія Петрівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і процесу та 

правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету; 

Ямненко Тетяна Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри цивільного права Національного авіаційного університету 

 

Нос Степан Петрович, заступник голови суду, Восьмий апеляційний 

адміністративний суд. Назва дисертації: «Кримінальна відповідальність за 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада К 35.052.23 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. 

Бандери, 12; т. 72-80-89). Науковий керівник: Марисюк Костянтин 

Богданович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права і процесу Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Харченко Вадим Борисович, доктор 
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юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Йосипів Алла Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права і кримінології  Львівського державного університету 

внутрішніх справ. 

 

 

Романенко Роман Романович, головний судовий експерт відділу 

комп’ютерно-технічних досліджень, лабораторії комп’ютерно-технічних 

досліджень, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України. Назва дисертації: «Виявлення та розслідування підрозділами 

Національної поліції України розкрадання лісодеревини». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада                      К 35.052.23 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. 

Бандери, 12; т. 72-80-89). Науковий керівник: Ортинський Володимир 

Львович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,  

директор Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної 

освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Чернявський Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, 

проректор Національної академії внутрішніх справ; Татарин Назарій 

Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх 

справ. 

 

 

Жиравецький Тарас Михайлович, асистент кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Становлення та трансформація форм власності на землю: історико-правове 

дослідження (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії)». 

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: Россіхін Василь Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, проректор з 

інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського 

національного університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Барабаш 

Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загально-

правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету 

внутрішніх справ; Подолян Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри господарського та транспортного права юридичного 

факультету Державного університету інфраструктури та технологій.  
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Маркарян Марина Валеріївна, старший викладач кафедри теорії та історії 

права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус закордонних 

дипломатичних установ України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 

К 26.006.09 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України (03057, м. Київ, пр-т 

Перемоги, 54/1, 044-371-61-19). Науковий керівник: Кожура Людмила 

Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та 

історії права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Личенко Ірина Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу, 

Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка»; Пивовар Юрій Ігорович, 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник керівника департаменту 

аналітичної та правової роботи – начальник правового управління (І) апарату 

Верховного Суду. 

 

 

 

Богдан Богдана Володимирівна, старший викладач кафедри 

адміністративного та фінансового права ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: 

«Адміністративно-правова охорона населення від інфекційних хвороб». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. Спецрада К 26.006.09 ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство 

освіти і науки України (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, 044-371-61-19). 

Науковий керівник: Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних 

наук, професор, в.о. завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Офіційні опоненти: Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри службового та медичного права Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка; Фещук Віктор Вікторович, 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника департаменту 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції 

України. 

 

 

 

 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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Малахова Маргарита Олександрівна, старший викладач кафедри 

інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Формування 

професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у 

навчальному народно-інструментальному ансамблі». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Шифр та назва 

спеціалізованої вченої ради – Д 26.133.06 Київського університету імені Бориса 

Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. (044) 272-19-

02). Науковий керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні опоненти: 

Гузій Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теоретичної та консультативної психології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Назаренко Марина 

Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музичного 

мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

 

Задворняк Людмила Сергіївна, начальник відділу молодіжної політики 

та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Назва дисертації: «Формування активної громадської 

позиції майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі поза 

аудиторної виховної роботи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.07 – теорія і 

методика виховання. Спецрада Д 05.053.01 Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України 

(21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 276045). Науковий керівник: 

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Офіційні опоненти: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор 

педагогічних наук, професор,  член-кореспондент НАПН України, директор 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України; Кучай Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца 

Ракоці ІІ 

 

 

Онищенко Неля Григорівна, асистент кафедри методики навчання 

суспільних дисциплін і гендерної освіти Національно педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Назва дисертації: «Підготовка майбутніх 

учителів предметів суспільствознавчої галузі до формування національної 

ідентичності учнів ліцеїв». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 
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методика професійної освіти. Спецрада Д 05.053.01 Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України 

(21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 276045). Науковий керівник: 

Бакка Тамара Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Національно 

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

Кравченко Любов Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

культурології та методики викладання культурологічних дисциплін факультету 

технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка; Опушко Надія Романівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

 

 

Поддубей Олена Вікторівна, старший викладач кафедри філології та 

видавничої справи Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Назва дисертації: «Професійна підготовка дорослих у 

технічних університетах Італійської Республіки». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К 45.052.07 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел.(0536)75-81-

86). Науковий керівник: Дернова Майя Григорівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Офіційні опоненти: Кристопчук Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, доцента кафедри теорії і методики виховання Відокремленого 

структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України»; Боярська-Хоменко 

Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, виконуючу обов’язки 

завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

 

Данилов Сергій Олександрович, методист ІІ категорії кабінету аналітики 

освіти Національного центру «Мала академія наук України». Назва 

дисертації – «Розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в 

процесі магістерської підготовки».  Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Спецрада – Д 23.053.02 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. 

(0522) 32-08-89). Науковий керівник – Радул Валерій Вікторович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
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Володимира Винниченка. Офіційні опоненти: Данилюк Сергій Семенович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічних наук, 

освітнього і соціокультурного менеджменту Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького; Горохова Галина Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії суспільних дисциплін 

Відокремленого структурного підрозділу «Кропивницький інженерний фаховий 

коледж Центральноукраїнського національного технічного університету». 

 

 

Хромченкова Наталія Миколаївна, заступник директор з навчально-

виховної роботи опорного навчально-виховного закладу «Щасливський 

навчально-виховний комплекс» «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок»» Пристоличної сільської ради. Назва дисертації: «Формування 

професійної відповідальності майбутніх журналістів на бакалаврському рівні 

вищої 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: Дяченко Марія Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та практики перекладу Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя); Миколаєнко Надія Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри журналістики та дидактичної 

філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

 

 

 

Кода Світлана Василівна, старший викладач кафедри методики початкової 

та природничо-математичної освіти, Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка. Назва дисертації: «Формування готовності 

вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у 

післядипломній освіті». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада К 55.053.03 Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (40000, м. Суми, вулиця 

Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник: Рибалко Петро 

Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. Офіційні опоненти: Приходько Володимир Васильович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики 

спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і 

спорту; Куртова Галина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри біологічних основ, фізичного виховання, здоров’я та спорту 

Національного університету «Чернігівський колегіум». 
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Покрова Світлана Василівна, старший викладач кафедри початкової 

освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради. Назва дисертації: «Розвиток оцінювальної 

компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти». 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 – Нікулочкіна Олена Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти Запорізького обласного 

інституту післядипломної освіти. Офіційні опоненти – Сущенко Лариса 

Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету; 

Гузенко Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.  

.       

 

 

Гуркова Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри початкової освіти 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради. Назва дисертації: «Підготовка вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до реалізації діалогових форм навчання». 

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 – 

Нікулочкіна Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри початкової освіти  комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. 

Офіційні опоненти – Коваль Людмила Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 

Бердянського державного педагогічного університету; Водолазська Тетяна 

Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В Остроградського. 

  

 

 

 

 

Духаєр Шакір, лікар-офтальмолог консультативної поліклініки  ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України». 

Назва дисертації: «Ефективність пупілографії для оцінки стану балансу 

вегетативної іннервації і вибору методу лікування порушень акомодації у дітей». 

МЕДИЧНІ  НАУКИ 
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Шифр та назва спеціальності – 14.01.18 – офтальмологія. Спецрада Д 41.556.01 

Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України» (65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51; тел. (048) 729-

84-62).  Науковий керівник: Бушуєва  Наталія  Миколаївна, доктор медичних 

наук, ст. наук. співроб.,  ст. наук. співроб.  лабораторії  розладу  бінокулярного 

зору ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 

України». Офіційні опоненти: Завгородня Наталія Григорівна,  доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України; Безкоровайна Ірина 

Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

оториноларингології з офтальмологією Полтавського державного медичного 

університету МОЗ України.       

 

 

   Антонюк Христина Вікторівна, лікар акушер-гінеколог, «Медичний 

центр Святої Параскеви», м. Львів. Назва дисертації: «Особливості перебігу 

перименопаузального періоду у жінок з екстрагенітальною патологією та 

корекція виявлених порушень». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 

«Акушерство та гінекологія». Спецрада Д 26.613.02 Національного медичного 

університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, 

вул. Дорогожицька, 9; т. (044) 2054982). Науковий керівник: Пирогова Віра 

Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Офіційні опоненти: Суханова Ауріка 

Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, 

гінекології і репродуктології Національного університету охорони здоров’я 

України імені П. Л. Шупика МОЗ України; Єрмоленко Тетяна Олексіївна, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології 

Одеського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

Дроняк Микола Миколайович, доцент кафедри хірургії № 2 та 

кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 

України. Назва дисертації – «Хірургічне лікування хворих на післяопераційний 

перитоніт та його ускладнення (клініко-експериментальне дослідження)». Шифр 

та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. 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 консультант: Шевчук Ігор Михайлович, 

заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії 

Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Усенко Олександр Юрійович, член-кореспондент НАМН 

України, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Національний інститут 

хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України»; Дейкало Ігор 
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Миколайович, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної хірургії Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Полянський Ігор 

Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 

Буковинського державного медичного університету МОЗ України.  

 

 

Довга Наталія Зіновіївна, асистент кафедри гістології, цитології та 

ембріології Івано-Франківського національного медичного університету. Назва 

дисертації – «Морфологічні зміни сітківки під впливом паклітакселу та за умов 

їхньої корекції». Шифр та назва спеціальності – 14.03.01 – нормальна анатомія, 

(біологічні науки). 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: 

Геращенко Сергій Борисович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри гістології, цитології та ембріології Івано-Франківського національного 

медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Небесна Зоя 

Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та 

ембріології Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України; Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України. 

 

Рубас Леся Василівна, старший лаборант кафедри ортопедичної 

стоматології Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації – «Морфофункціональні 

особливості ремоделювання тканин скронево-нижньощелепного суглоба при 

гіперглікемії». 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: Гнатюк Михайло Степанович, 

Заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор,  

завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної 

хірургії Буковинського державного медичного університету МОЗ України; 

Масна Зоряна Зеновіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

оперативної хірургії з топографічною анатомією Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.  
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Лоза Євген Олександрович, асистент кафедри патологічної фізіології 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації – «Патогенетичне 

обгрунтування профілактики патологічного рубцювання шкіри за умови 

цукрового діабету (експериментальне дослідження)». 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: Марущак Марія Іванівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної 

діагностики Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Костенко Віталій 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

патологічної фізіології Української медичної стоматологічної академії МОЗ 

України; Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Львівського національного медичного університету МОЗ України.  

 

Сікіринська Діана Олегівна, асистент кафедри анестезіології та 

інтенсивної терапії Тернопільського національного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації – «Вплив 

краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, на функціональні і 

морфологічні порушення печінки у щурів з різною резистентністю до гіпоксії 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.  
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Мигаль Остап Орестович, асистент кафедри терапевтичної стоматології 

ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького МОЗ України. Назва дисертації: «Особливості клінічного перебігу, 

лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у хворих на хронічну 

ревматичну хворобу серця». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – 

стоматологія. Спецрада Д 35.600.01 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького МОЗ України (79010,  м. Львів, вул. 

Пекарська 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник: Огоновський Роман 

Зіновійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Авдєєв 

Олександр Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри дитячої стоматології Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Петрушанко Тетяна 

Олексіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології Полтавського державного медичного університету МОЗ України 

 

 

 

Кравченко Олександр Вікторович, лікар уролог КНП «Клінічна лікарня 

№15 Подільського району м.Києва». Назва дисертації: «Інфікованість 

збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, та 

патоморфологічні особливості запального процесу тканин передміхурової 

залози у хворих на рак та доброякісну гіперплазію передміхурової залози». 

Шифр та назва спеціальності - 14.01.06 – урологія. Спецрада Д26.615.01 

державної установи «Інститут урології НАМН України» (04053, м.Київ, вул. 

В.Винниченка, 9а; тел. 486-67-31).  Науковий керівник: Пасєчніков Сергій 

Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу запальних 

захворювань ДУ «Інституту урології НАМН України». Офіційні опоненти: 

Стусь Віктор Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

урології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України; 

Головко Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, начальник 

клініки урології Національного військово-медичного клінічного центру 

«Головний військовий клінічний госпіталь» МО України. 

 

 

 

 

 

Коденко Ірина Іванівна, концертмейстер кафедри сольного співу 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. 

Назва дисертації: «Історичне виконавство як тенденція музичного мистецтва 

останньої третини ХХ - початку ХХІ століття». Шифр та назва спеціальності – 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
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17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 55.053.04 Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. 

Роменська 87; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий керівник: 

Козак Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри теорії музики Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського. Офіційні опоненти: Калашник Марія Павлівна, 

заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Лігус Ольга 

Марківна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та 

музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

 

Квецко Ольга Ярославівна, викладач-методист Фахового коледжу 

культури і мистецтв (м. Калуш). Назва дисертації: «Хореографічна культура 

бойків на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть». Шифр та назва 

спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). 

Спецрада Д 26.850.01 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15; тел. (044 280-22-82). Науковий 

керівник Гавеля Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Дутчак Віолетта Григорівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри музичної україністики та 

народно- інструментального мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»; Маркевич Лариса Анатоліївна, 

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри хореографії 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

Климчук Ірина Сергіївна, фахівець відділу моніторингу засобів масової 

інформації Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана 

Федорова». Назва дисертації: «Українське хореографічне мистецтво 1950–1980-

х років як чинник формування національної ідентичності». Шифр та назва 

спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). 

Спецрада Д 26.850.01 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15; тел. (044 280-22-82). Науковий 

керівник Забредовський Степан Григорович, кандидат педагогічних наук, 

професор, професор кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Веселовська Ганна Іванівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач відділом театрознавства Інституту 

проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України; 

Підлипська Аліна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, професор, 
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професор кафедри хореографічного мистецтва Київського національного 

університету культури і мистецтв. 

 

 

Сосік Ольга Даніїлівна, тимчасово непрацююча. Назва дисертації: 

«Європейські парадигми мистецтва декадансу та символізму в творчості 

Вільгельма Котарбінського». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та 

історія культури (мистецтвознавство). Спецрада Д 26.850.01 Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, вул. Лаврська 9, 

корп. 15; тел. (044) 280-22-82). Науковий керівник: Школьна Ольга 

Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Офіційні опоненти: Роготченко Олексій Олексійович, доктор 

мистецтвознавства, старший науковий співробітник, головний науковий 

співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного 

мистецтва Національної академії мистецтв України; Міщенко Ірина Іванівна, 

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецтвознавчої 

експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

 

Журба Володимир Валерійович, керівник групи естетичного виховання 

«Школа джазу Володимира та Яни Журби» Центру культури та мистецтв 

Дніпровського району м. Києва. Назва дисертації: «Стиль bebop в джазовій 

музичній культурі США 1940 – першої половини 1950-х років». 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: Тормахова 

Вероніка Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент Київського 

національного університету культури і мистецтв. Офіційні опоненти: 

Сиротинська Наталія Ігорівна, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національна музична 

академія імені М. В. Лисенка; Сєрова Олена Юріївна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

 

Журба Яніна Олексіївна, керівник групи естетичного виховання «Школа 

джазу Володимира та Яни Журби» Центру культури та мистецтв Дніпровського 

району м. Києва. Назва дисертації: «Вплив блюзу на неакадемічну музику XX 

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: Тормахова Вероніка Миколаївна, кандидат 
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мистецтвознавства, доцент, доцент Київського національного університету 

культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Зосім Ольга Леонідівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв; Олендарьов Вадим Миколайович, кандидат мистецтвознавства, 

доцент, доцент кафедри теорії музики Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського. 

 

 

 

 

 

Янченко Антон Олексійович, комунікаційний менеджер громадської 

організації “Безбар’єрність”. Назва дисертації:  “Політична участь з 

використанням соціальних медіа (на прикладі протестного руху 

«Євромайдан»)”. Шифр та назва спеціальності:  23.00.02 —  політичні інститути 

та процеси. Шифр спеціалізованої вченої ради: К 12.093.02 Маріупольський 

державний університет МОН Українии (87500, м.Маріуполь, пр.Будівельників, 

129а; тел. (0629) 58-75-90). Науковий керівник: Балабанов Костянтин 

Васильович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного 

університету, член-кореспондент НАПН України. Офіційні  опоненти: Хома 

Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри 

політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська 

політехніка» МОН України; Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних 

наук, професор,  професор  кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу, декан факультету міжнародних відносин Волинського національного 

університету імені Лесі Українки МОН України. 

 

 

 

 

 

Голяшкіна Олена Анатоліївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Організаційно-правовий механізм запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у публічному управлінні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – 

механізми державного управління. Спецрада Д 26.867.03 Інституту 

законодавства Верховної Ради України (04053, Київ, пров. Несторівський, 4, тел. 

(044) 235-96-01). Науковий керівник: Борденюк Василь Іванович, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри 

державознавства і права (Національна академія державного управління при 

Президентові України). Офіційні опоненти: Петроє Ольга Михайлівна, доктор 

наук з державного управління, професор, завідувач відділу дослідницької 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
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діяльності університетів (Інститут вищої освіти НАПН України); Шевченко 

Алла Володимирівна, кандидат наук з державного управління, помічник-

консультант Народного депутата України (Апарат Верховної Ради України).  

 

 

Коваленко Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри 

громадського здоров’я та мікробіології Приватного вищого навчального закладу 

«Київський медичний університет» (м. Київ). Назва дисертації: «Механізми 

державного управління впровадженням міжнародних стандартів ISO у сферу 

охорони здоров’я України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми 

державного управління. Спецрада К 14.052.03 Державного університету 

«Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. 

(0412) 24-14-22). Науковий керівник: Кризина Наталія Павлівна, доктор наук 

з державного управління, професор кафедри управління охороною здоров’я та 

публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я 

України імені П.Л. Шупика. Офіційні опоненти: Васильєва Наталія 

Вікторівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом 

Національної академії державного управління при Президентові України; 

Биркович Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри інформаційних технологій Київського національного 

університету культури і мистецтв. 

 

Колісник Роман Миколайович, старший викладач кафедри маркетингу, 

менеджменту та торговельного підприємства, Харківський торговельно-

економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету. Назва дисертації: “Організаційно-економічний механізм 

державного регулювання розвитку підприємства”. 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: Домбровська 

Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, 

Заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.. 

Офіційні опоненти: Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного 

управління, доцент, директор Інституту управління, економіки та 

природокористування, Таврійський національний університет імені 

В.І. Вернадського; Пастух Катерина Валеріївна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова.  
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