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Михайлов Антон Ігорович, старший науковий співробітник кафедри фізики металів 

і напівпровідників, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». Назва дисертації: «Міжатомна взаємодія та ідентифікація сполук легких елементів 

за суміщеним рентгенівським спектром». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика 

твердого тіла. Спецрада Д 64.245.01 Інституту електрофізики і радіаційних технологій 

НАН України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська 28, а/с 8812; т. (057) 700-41-11). 

Науковий консультант: Клепіков Вячеслав Федорович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, Радник при дирекції Інституту електрофізики і радіаційних технологій 

НАН України. Офіційні опоненти: Азарєнков Микола Олексійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; Сиркін Євгеній Соломонович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичної 

фізики Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України; 

Габєлков Сергій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу радіаційного матеріалознавства та радіаційного 

приладобудування Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. 

 

Шкляр Сергій Володимирович, старший науковий співробітник НДЛ 

«Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці» механіко-математичного 

факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіо

епідеміології». Шифр та назва спеціальності — 01.01.05 — теорія ймовірностей та 

математична статистика. Спецрада Д 26.001.37 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий 

консультант: Кукуш Олександр Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри математичного аналізу Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Іванов Олександр Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу та теорії 

ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Сливка-Тилищак Ганна Іванівна, доктор фiзико-

математичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії ймовірностей та математичного аналізу 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; 

Осипчук Михайло Михайлович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор 

кафедри математичного і функціонального аналізу Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

  

Шпот Микола Адріанович, старший науковий співробітник відділу статистичної 

теорії конденсованих систем, Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Назва 

дисертації: «Критична поведінка просторово неоднорідних систем». Шифр та назва 

спеціальності — 01.04.02 — теоретична фізика. Спецрада Д 35.156.01 Інституту фізики 

конденсованих систем НАН України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; тел. (032)276-19-

78). Науковий консультант: Юхновський Ігор Рафаїлович, доктор фізико-математичних 
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наук, професор, радник Президії НАН України. Офіційні опоненти: Ребенко Олексій Лукiч, 

доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

математичної фізики Інституту математики НАН України; Доценко Віктор Степанович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор лабораторії теоретичної фізики 

конденсованої речовини Університету Сорбонна (м. Париж, Францiя); Анчишкін Дмитро 

Владленович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної 

фізики імені М. М. Боголюбова НАН України. 

 

Яремченко Сергій Миколайович, старший науковий співробітник відділу 

обчислювальних методів, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. Назва 

дисертації: «Чисельний аналіз стаціонарного деформування циліндрів та куль неоднорідної 

структури на основі різних моделей». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла. Спецрада Д 26.166.01 Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка 

НАН України (03057, м. Київ, вул. Петра Нестерова, 3; тел. (044)596-77-52). Науковий 

консультант: Григоренко Ярослав Михайлович, доктор технічних  наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу обчислювальних методів Інституту механіки ім. С. 

П. Тимошенка НАН України. Офіційні опоненти: Жук Ярослав Олександрович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Рожок Лілія Степанівна, 

доктор фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри 

теоретичної та прикладної механіки Національного транспортного університету; Чирков 

Олександр Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник відділу чисельних і експериментальних методів дослідження 

конструкційної міцності Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. 

 

Константінов Олександр Володимирович, старший науковий співробітник відділу 

математичних проблем механіки та теорії керування, Інститут математики НАН України. 

Назва дисертації: «Нелінійні задачі динаміки та керування конструкціями з рідиною в 

режимі вимушених коливань та параметричної взаємодії». Шифр та назва спеціальності – 

01.02.01 – теоретична механіка. Спецрада Д 26.206.02 Інституту математики НАН України 

(01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. (044) 234-51-50). Науковий консультант: 

Новицький Віктор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник  відділу математичних проблем механіки та теорії 

керування Інституту математики НАН України. Офіційні опоненти: Кононов Юрій 

Микитович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії керуючих 

систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України; Авраменко Ольга 

Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної 

математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка; Семенов Юрій Асафійович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу течій з вільними межами Інституту гідромеханіки НАН України. 

 

Піскозуб Йосиф Збігневич, завідувач кафедри прикладної математики і фізики, 

Українська академії друкарства. Назва дисертації: «Структурно-модульний метод функцій 

стрибка дослідження деформування біматеріалів з тріщинами і фізично нелінійними тонкими 

включеннями». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного твердого 

тіла. Спецрада Д 35.195.01 Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (032) 263-83-77). 

Науковий консультант: Сулим Георгій Теодорович, доктор фізико-математичних наук, 
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професор, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Офіційні опоненти: Жук Ярослав 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Вайсфельд Наталія Данилівна, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувачка кафедри методів математичної фізики Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова; Саврук Михайло Петрович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичних основ механіки руйнування 

Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. 

 

Дьомічев Костянтин Едуардович, професор кафедри комп’ютерних наук,  

Київський міжнародний університет. Назва дисертації: «Метод дослідження поведінки 

елементів конструкцій з функціонально-неоднорідних матеріалів при великих деформаціях». 

Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спецрада 

Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (49010, 

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-22). Науковий консультант: Стеблянко Павло 

Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки 

та інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: 

Безверхий Олександр Ігорович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету; Гук 

Наталія Анатоліївна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувачка кафедри 

комп’ютерних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Кагадій Тетяна Станіславівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри вищої математики Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». 

 

Щербін Костянтин Володимирович, старший науковий співробітник відділу 

оптичної квантової електроніки, Інститут фізики НАН України. Назва дисертації: 

«Підвищення нелінійно-оптичного відгуку фоторефрактивних напівпровідників в 

інфрачервоній області спектра». Шифр та назва спеціальності  – 01.04.05 –  оптика, лазерна 

фізика. Спецрада Д  26.159.01 Інституту фізики  НАН України   (03028, м. Київ, проспект 

Науки,  46; тел. (044)525-12-20). Офіційні опоненти: Сизов Федір Федорович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Фізики і технології низьковимірних 

систем Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України; Решетняк 

Віктор Юрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Грабар Олександр Олексійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри фізики напівпровідників, завідувач відділу НДІ фізики і хімії 

твердого тіла Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет». 

 

Борковська Людмила Володимирівна, завідувачка лабораторією, Інститут фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. Назва дисертації: «Електронні та 

іонні процеси в світловипромінюючих напівпровідникових матеріалах на основі сполук 

А2В6 і А3В5». Шифр і назва спеціальності – 01.04.10 − фізика напівпровідників та 

діелектриків. Спецрада Д 26.199.02 Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 

НАН України (03028, м. Київ, пр. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий консультант: 

Корсунська Надія Овсіївна, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 
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України. Офіційні опоненти: Дмитрук Андрій Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу фотонних процесів Інституту фізики НАН України; Кондратенко Сергій 

Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри оптики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Тартачник Володимир Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України.  

 

Легостаєва Ольга Вадимівна, учений секретар, Інститут геофізики ім. С. І. 

Субботіна НАН України. Назва дисертації: «Математичне і програмне забезпечення 

автоматизованої системи 3D інтерпретації даних потенціальних полів (GMT-Auto)». Шифр 

та назва спеціальності – 04.00.22 – геофізика. Спецрада  Д 26.200.01 Інституту геофізики 

ім. С. І. Субботіна НАН України (03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32; тел. 

(044) 423-94-90). Науковий консультант: Старостенко Віталій Іванович, доктор фізико-

математичних наук, професор, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН 

України. Офіційні опоненти: Петровський Олександр Павлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, директор ТОВ Науково-технічна компанія «ДЕПРОІЛ 

ЛТД»; Тульчинський Вадим Григорович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу автоматизації програмування Інституту 

кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;  Міліневський Геннадій Петрович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник фізичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

Семенова Юлія Володимирівна, старший науковий співробітник, Інститут 

геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. Назва дисертації: «Фізичні параметри коливань 

ґрунтів в задачах сейсмічного районування». Шифр та назва спеціальності – 04.00.22 – 

геофізика. Спецрада  Д 26.200.01 Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України 

(03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32; тел. (044) 423-94-90). Науковий 

консультант: Верпаховська Олександра Олегівна, доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту геофізики 

ім. С. І. Субботіна НАН України. Офіційні опоненти: Стародуб Юрій Петрович, доктор 

фізико-математичних наук, професор кафедри цивільного захисту і комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності; Маслов Борис Петрович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту механіки ім. С. П. 

Тимошенка НАН України; Лісний Георгій Дмитрович, доктор геологічних наук, радник 

генерального директора ТОВ «Геоюніт». 

 

Чолій Василь Ярославович, доцент кафедри астрономії та фізики космосу 

фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Моделі глобальної геодинаміки та їх тестування за даними супутникових 

спостережень». Шифр та назва спеціальності – 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні 

дослідження. Спецрада Д 26.208.01 Головної астрономічної обсерваторії НАН України 

(03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 27; тел. (044) 526-08-69). Науковий 

консультант: Яцків Ярослав Степанович, доктор фізико-математичних наук, директор 

Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Офіційні опоненти: Зазуляк Петро 

Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

картографії та геопросторового моделювання Інституту геодезії Національного 

університету «Львівська політехніка»; Шульга Олександр Васильович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, директор НДІ «Миколаївська 

астрономічна обсерваторія»; Конін Валерій Вікторович, доктор технічних наук, 
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професор, професор кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного 

університету. 

 

Стешенко Сергій Олександрович, завідувач лабораторії обчислювальної 

електродинаміки відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки, Інститут радіофізики 

та електроніки  ім. О. Я. Усикова НАН України. Назва дисертації: «Узагальнення та розвиток 

чисельно-аналітичних методів у задачах електродинаміки з кусково-координатними 

границями». Шифр та назва спеціальності – 01.04.03 – радіофізика. Спецрада Д 64.157.01 

Інституту радіофізики та електроніки  ім. О. Я. Усикова НАН України (61085, м. Харків, 

вул. Ак. Проскури, 12; тел. (057) 763-43-19). Науковий консультант: Кириленко Анатолій 

Опанасович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник 

лабораторії обчислювальної електродинаміки відділу теорії дифракції та дифракційної 

електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України. Офіційні 

опоненти: Айзацький Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи науково-дослідного комплексу «Прискорювач» 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України; 

Дубровка Федор Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичних основ радіотехніки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ячин Володимир Васильович, доктор 

фізико-математичних наук, старший  дослідник, завідувач відділу теоретичної радіофізики 

Радіоастрономічного інституту НАН України. 

 

Саданов Євгеній Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник відділу фізики твердого тіла і конденсованого стану речовини Інституту фізики 

твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України. Назва дисертації: «Структурні характеристики, 

надміцність і радіаційна стійкість нано- та пікорозмірних об'єктів». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.07 –  фізика твердого тіла. Спецрада Д 64.845.01 Національного 

наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України (61108, м. Харків, 

вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-61-87). Науковий консультант: Михайловський Ігор 

Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу фізики твердого тіла і конденсованого стану речовини Інституту фізики 

твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України. Офіційні опоненти: Бойко Юрій Іванович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики кристалів 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України; Паль-Валь 

Павло Павлович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу фізики реальних кристалів Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України; Багмут Олександр Григорович, доктор фізико-

математичних наук, професор, професор кафедри фізики Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України. 

 
 

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 
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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). 

 

 

 

Мороз Микола Володимирович, докторант кафедри фізичної та колоїдної хімії,  

Львівський національний університет імені Івана Франка. Тема дисертації: «Термодинамічні 

властивості халькогенідів та халькогалогенідів деяких перехідних металів та фазові діаграми 

систем на їхній основі». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада 

Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, 

вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91). Науковий консультант: Решетняк 

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

колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Чергинець Віктор Леонідович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН 

України; Сергеєв Валентин Вікторович, доктор хімічних наук, професор, професор 

кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету «Львівська 

політехніка»; Гулай Любомир Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

 

Панько Андрій Валентинович, старший науковий співробітник відділу фізико-

хімічної геомеханіки, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. Назва 

дисертації: «Біоколоїдні і фізико-механічні закономірності трансформацій 

залізоалюмосилікатів та їх композицій в колоїдних процесах». Шифр та назва спеціальності 

– 02.00.11 – колоїдна хімія. Спецрада Д 26.209.01 Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. 

Овчаренка НАН України (03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42; тел./факс: 

(044)424-80-78, (044)424-02-14). Науковий консультант: Прокопенко Віталій 

Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту 

біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. Офіційні опоненти: Мєшкова-

Клименко Наталія Аркадіївна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України; 

Яремко Зіновій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки 

життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка; Єременко 

Ганна Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. 

 

Дульнева Тетяна Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 

відділу хімії, фізики та біології води, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. 

Думанського HAH України. Назва дисертації: «Наукові засади екологічно сприятливого 

очищення води мікрофільтраційними мембранами з природних матеріалів». Шифр та назва 

спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада – Д 26.183.01 Інституту колоїдної 

хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Академіка 

Вернадського, 42; тел. (044)424-01-96). Науковий консультант: Кучерук Дмитро 

Дмитрович, доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу хімії, фізики та 

біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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Офіційні опоненти: Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Дзязько Юлія Сергїївна, доктор хімічних наук, 

провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії Інституту загальної та 

неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України; Змієвський Юрій Григорович, 

доктор технічних наук, доцент, головний інженер-технолог з очищення води ТОВ «Вінкар 

Сістемс». 

 

 

 

Зазуляк Тетяна Степанівна, завідувачка Центральної науково-дослідної лабораторії та 

лабораторії промислової токсикології, Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України. Тема дисертації: «Вдосконалення і гармонізація з 

європейським законодавством системи гігієнічної регламентації вмісту хімічних речовин у 

повітрі робочої зони на прикладі фармацевтичного виробництва». Шифр та назва 

спеціальності – 14.02.01 – гігієна та профілактична патологія. Спецрада Д 26.554.01 Державної 

установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук 

України» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. (044) 284-34-27). Науковий 

консультант: Кузьмінов Борис Павлович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри гігієни та профілактичної токсикології, директор Науково-дослідного інституту 

епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Яворовський Олександр Петрович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; Завгородній Ігор Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту якості освіти 

Харківського національного медичного університету; Третьякова Олена Володимирівна, 

доктор біологічних наук, завідувач відділу гігієни і токсикології Державного підприємства 

«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України. 

 

 

 

Курило Марія Михайлівна, доцент кафедри геології родовищ корисних копалин ННІ 

«Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Ресурсні обмеження в освоєнні родовищ залізних руд в умовах переходу до 

якісної металургії і нової енергетики». Шифр та назва спеціальності – 04.00.19 – економічна 

геологія. Спецрада Д 26.001.32 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий 

консультант: Рудько Георгій Ілліч, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор 

географічних наук, доктор технічних наук, професор, голова Державної комісії України по 

запасах корисних копалин. Офіційні опоненти: Пономаренко Олександр Миколайович, 

доктор геологічних наук, професор, директор Інституту геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України; Гулій Василь Миколайович, доктор 

геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри геології родовищ корисних 

копалин Інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; 

Рузіна Марина Вікторівна, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології 

та розвідки родовищ корисних копалин Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка». 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Шабатура Олександр Вікторович, доцент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Кількісні 

речовинно-фізичні особливості докембрійських гранітоїдів пізніх етапів формування 

Українського щита, порівняльна петрогенетична і металогенічна оцінка». Шифр та назва 

спеціальності – 04.00.22 – геофізика. Спецрада Д 26.001.42 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; 

т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Вижва Сергій Андрійович, доктор геологічних 

наук, професор, директор ННІ «Інститут геології» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Степанюк Леонід Михайлович, доктор 

геологічних наук, професор, завідувач відділу радіогеохронології Інституту геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України; Есипович Станіслав Михайлович, доктор 

геологічних наук, завідувач відділу аерокосмічних досліджень Державної установи «Науковий 

центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академія наук 

України»; Кушнір Антон Миколайович, доктор геологічних наук, старший дослідник, старший 

науковий співробітник відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН 

України. 

 

 

 

 

 

Чумаченко Тетяни Валеріївни, доцент кафедри матеріалознавства і технології 

конструкційних матеріалів, Державний університет «Одеська політехніка». Назва 

дисертації: «Управління процесом  шліфування шляхом регулювання температури різання». 

Шифр та назва спеціальності − 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та 

інструменти. Спецрада Д 41.052.02 Державного університету «Одеська політехніка».  

(65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). Науковий консультант: Лебедєв 

Володимир Георгійович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів Державного університету 

«Одеська політехніка». Офіційні опоненти: Залога Вільям Олександрович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування, верстатів та 

інструментів Сумського державного університету; Гурей Ігор Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри робототехніки та інтегрованих технологій 

машинобудування Національного університету «Львівська політехніка»; Луців  Ігор 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання 

верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя. 

 

Першин Юрій Павлович, старший науковий співробітник кафедри фізики металів і 

напівпровідників, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». Назва дисертації: «Міжфазова взаємодія в багатошарових нанорозмірних 

композиціях на основі кремнію». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого 

тіла. Спецрада Д 64.245.01 Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України 

(61002, м. Харків, вул. Чернишевська 28; тел. (057) 700-41-11). Науковий консультант: 

Кондратенко Валерій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

головний науковий співробітник кафедри фізики металів і напівпровідників Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: 

Литовченко Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

матеріалів реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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університету імені В. Н. Каразіна; Чугай Олег Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри фізики Національного аерокосмічного університету імені М. 

Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Прохоренко Євген Михайлович, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу фізики систем багатьох частинок Інституту електрофізики і радіаційних технологій 

НАН України. 

 

Турбін Петро Васильович, заступник директора з наукової роботи, Науковий фізико-

технологічний центр МОН та НАН України. Назва дисертації: «Методи підвищення 

ефективності захисних наноструктурованих іонно-плазмових покриттів». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада Д 64.245.01 Інституту 

електрофізики і радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська 

28; тел. (057) 700-41-11). Науковий консультант: Береснєв В’ячеслав Мартинович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних 

технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні 

опоненти: Хрипунов Геннадій Семенович, доктор технічних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Пилипенко Микола Миколайович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу чистих металів, металофізики та 

технологій нових матеріалів Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України; Перекрестов Вячеслав Іванович, доктор технічних 

наук, професор, головний науковий співробітник кафедри наноелектроніки та модифікації 

поверхні Сумського державного університету. 

 

Олійник Ольга Юріївна, викладач вищої категорії циклової комісії комп’ютерних 

систем і мереж, Коледж радіоелектроніки МОН України. Назва дисертації: «Методи і засоби 

побудови комп’ютеризованих вимірювальних систем з віброчастотними сенсорами і 

програмною візуалізацією даних». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні 

системи та компоненти. Спецрада Д 26.194.03 Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова 

НАН України (03187, Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, тел. (044)526-20-08). 

Науковий консультант: Тараненко Юрій Карлович, доктор технічних наук, професор, 

науковий консультант Приватного підприємства «Лікопак». Офіційні опоненти: Щербак 

Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних 

наук Приватного вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет»; 

Зайцев Євген Олександрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу електричних і магнітних вимірювань Інституту 

електродинаміки НАН України; Вовна Олександр Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет». 

 

Ковалінська Тетяна Володимирівна, завідувач сектору радіаційних технологій 

відділу структури ядра, Інститут ядерних досліджень НАН України. Назва дисертації: 

«Використання іонізуючого випромінювання в інноваційних технологіях». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. Спецрада 

Д 26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України (03028, м. Київ, проспект Науки, 47; 

тел. (044) 525-23-49). Науковий консультант: Сахно Віктор Іванович, доктор технічних 

наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору радіаційних 

технологій відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України. Офіційні 

опоненти: Литвиненко Володимир Вікторович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України; 

Головко Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

товарознавства та експертизи Харківського державного університету харчування та торгівлі; 
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Борисенко Володимир Іванович, доктор технічних наук, завідувач відділення атомної 

енергетики Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. 

 

Анісімов Олег Олександрович, доцент кафедри відкритих гірничих робіт, 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Назва дисертації: «Наукові 

основи обґрунтування технологій розробки залізорудних родовищ крутонахиленими шарами 

з внутрішнім відвалоутворенням в кар’єрі». Шифр та назва спеціальності – 05.15.03 – 

відкрита розробка родовищ корисних копалин. Спецрада Д 08.080.02 Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра 

Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-11). Науковий керівник: Дриженко Анатолій 

Юрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри відкритих гірничих робіт 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Офіційні опоненти: 

Четверик Михайло Сергійович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу «Геомеханічні основи технологій відкритої розробки родовищ» 

Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України; Азарян Володимир 

Альбертович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри відкритих гірничих робіт 

Криворізького національного університету; Коробійчук Валентин Вацлавович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. 

Бакка М. Т. Державного університету «Житомирська політехніка». 

 

Артемчук Володимир Олександрович, старший науковий співробітник, Інститут 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Назва дисертації: 

«Наукові основи визначення екологічної ефективності прийняття управлінських рішень на 

прикладі охорони атмосферного повітря». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – 

екологічна безпека. Спецрада Д 26.880.01 Державної екологічної академії післядипломної 

освіти та управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; 

тел. (044) 206-31-31). Науковий консультант: Попов Олександр Олександрович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-

організаційної роботи Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища 

Національної академії наук України». Офіційні опоненти: Дичко Аліна Олегівна, доктор 

технічних наук, професор, заступник директора Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту з наукової та науково-технічної роботи студентів Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Шелудченко Леся Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри 

транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного 

університету; Барабаш Олена Василівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету. 

 

Досин Дмитро Григорович, докторант Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Методологічні засади розроблення інтелектуальних 

інформаційно-пошукових систем на основі визначення корисності знань». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 35.101.01 Української 

академії друкарства (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий 

консультант: Литвин Василь Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційних систем і мереж Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Сеньківський Всеволод Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української 

академії друкарства МОН України; Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних 

наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Національного 

центру «Мала академія наук України»; Пасєка Микола Степанович, доктор технічних наук, 
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доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу.  

 

Агєєв Максим Сергійович, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок, Херсонська державна морська академія. Назва дисертації: «Наукові основи 

забезпечення надійності засобів транспорту та їх елементів використанням 

багатофункціональних покриттів в процесі ремонту». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 

– експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 64.059.02 Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава 

Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науковий консультант: Грицук Ігор Валерійович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок Херсонської державної морської академії. Офіційні опоненти: Полянський 

Олександр Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету; Біліченко Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, ректор 

Вінницького національного технічного університету; Пузир Володимир Григорович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації та ремонту рухомого 

складу Українського державного університету залізничного транспорту. 

 

Ленерт Світлана Олександрівна, докторант кафедри товарознавства та експертизи, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі. Назва дисертації: «Наукове 

обґрунтування технологій холестеринознижуючої харчової продукції». Шифр та назва 

спеціальності – 05.18.16 – технологія харчової продукції. Спецрада Д64.088.01 Харківського 

державного університету харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; 

тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант: Малюк Людмила Петрівна, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри готельного, ресторанного бізнесу та туризму 

Харківського державного університету харчування та торгівлі. Офіційні опоненти: Гніцевич 

Вікторія Альбертівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і 

організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного 

університету; Нєміріч Олександра Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного 

університету харчових технологій; Мардар Марина Ромиківна, доктор технічних наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків Одеської 

національної академії харчових технологій. 
 

Онищенко В’ячеслав Миколайович, доцент кафедри технології м’яса, Харківський 

державний університет харчування та торгівлі. Назва дисертації: «Наукове обґрунтування 

технологій склеєних кишкових оболонок та смажених ковбас з їх використанням». Шифр та 

назва спеціальності – 05.18.16 – технологія харчової продукції. Спецрада Д 64.088.01 

Харківського державного університету харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. 

Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант: Михайлов Валерій 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор 

кафедри процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М. І. Беляєва 

Харківського державного університету харчування та торгівлі. Офіційні опоненти: 

Цихановська Ірина Василівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри харчових 

та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії; Пасічний Василь 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м’яса і 

м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій; Скрипник Вячеслав 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії, обладнання 

та математики, директор Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 
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Зінченко Сергій Георгійович, доцент кафедри управління персоналом та економіки 

праці, Маріупольський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом». Назва дисертації: «Методологічні 

основи оптимального технічного використання функціональних систем морських портів 

шляхом контролінгу якості їх експлуатації». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – 

експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 26.110.01 Державного університету 

інфраструктури та технологій (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. (044) 463-74-70). 

Науковий консультант: Берестовой Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри автомобільного транспорту Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет». Офіційні опоненти: Машков 

Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства 

енергетики та захисту довкілля; Мачалін Ігор Олексійович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри телекомунікаційних та радіотехнічних систем Національного 

авіаційного університету; Онищенко Олег Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технічної експлуатації флоту Національного університету 

«Одеська морська академія». 

 

Передерко Анатолій Леонтійович, доцент кафедри стандартизації, оцінки 

відповідності та освітніх вимірювань, Державний університет інтелектуальних технологій і 

зв’язку. Назва дисертації: «Розвиток методології вібровипробувань та удосконалення засобів 

вимірювань вібрації об’єктів складної техніки». Шифр та назва спеціальності – 05.11.01 – 

прилади та методи вимірювання механічних величин. Спецрада Д 41.113.01 Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку (65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1; тел. 

(048) 705-03-33). Науковий консультант: Квасніков Володимир Павлович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем 

та технологій Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Безвесільна 

Олена Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; Тихан Мирослав Олексійович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики Національного університету 

«Львівська політехніка»; Рудик Андрій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

Гурей Володимир Ігорович, докторант кафедри робототехніки та інтегрованих 

технологій машинобудування, Національний університет «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Науково-технологічні основи підвищення якості та експлуатаційних 

характеристик деталей машин формуванням зміцнених нанокристалічних шарів». Шифр та 

назва спеціальності – 05.02.08 – технологія машинобудування. Спецрада  Д 35.052.06 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 

тел. (032) 258-23-98). Науковий консультант: Кузьо Ігор Володимирович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри робототехніки та інтегрованих технологій 

машинобудування Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Кальченко Володимир Віталійович, доктор технічних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Національного університету «Чернігівська політехніка»; 

Оргіян Олександр Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології машинобудування Державного університету «Одеська політехніка»; Роп’як 

Любомир Ярославович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

комп’ютеризованого машинобудування Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. 
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Дзюра Володимир Олексійович, доцент кафедри автомобілів, Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва дисертації: «Наукові основи 

забезпечення параметрів якості робочих поверхонь тіл обертання технологічними 

методами». Шифр та назва спеціальності – 05.02.08 – технологія машинобудування. 

Спецрада  Д 35.052.06 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, 

вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий консультант: Марущак Павло 

Орестович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя. Офіційні опоненти: Кальченко 

Володимир Віталійович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Національного університету «Чернігівська політехніка»; Гурей Ігор 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри робототехніки та 

інтегрованих технологій машинобудування Національного університету «Львівська 

політехніка»; Марчук Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри прикладної механіки і мехатроніки Луцького національного технічного 

університету. 

 

Лавінський Денис Володимирович, доцент кафедри теоретичної механіки, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва 

дисертації: «Розрахунковий метод оцінювання впливу електромагнітних полів на пружно-

пластичне деформування обладнання технологічних приладів». Шифр та назва спеціальності 

– 05.02.09 – динаміка та міцність машин. Спецрада Д 64.050.10 Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; 

тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант: Морачковський Олег Костянтинович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерного моделювання процесів і 

систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Офіційні опоненти: Зайцев Борис Пилипович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу вібраційних і термоміцнісних 

досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України; 

Гриньов Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

будівельної та теоретичної механіки Харківського національного університету будівництва 

та архітектури; Батигін Юрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

 

Кусий Ярослав Маркіянович, докторант кафедри робототехніки та інтегрованих 

технологій машинобудування, Національний університет «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Науково-прикладні основи технологічного успадкування параметрів якості для 

забезпечення експлуатаційних характеристик виробів». Шифр та назва спеціальності – 

05.02.08 – технологія машинобудування. Спецрада  Д 35.052.06 Національного університету 

«Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий 

консультант: Ступницький Вадим Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Залога Вільям 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету; Марчук 

Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної механіки 

і мехатроніки Луцького національного технічного університету; Роп’як Любомир 

Ярославович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованого 

машинобудування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

 
Можаєв Михайло Олександрович, завідувач сектору комп’ютерно-технічних та 

телекомунікаційних досліджень, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000999
http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000999
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000299
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ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України. Назва дисертації: «Моделі та 

методи синтезу спеціалізованої комп’ютерної системи для забезпечення судово-експертної 

діяльності». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. 

Спецрада Д 73.052.04 Черкаського державного технологічного університету (18006, м. 

Черкаси, бул. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий консультант: Рудницький 

Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційної безпеки і комп’ютерної інженерії Черкаського державного технологічного 

університету. Офіційні опоненти: Кошовий Микола Дмитрович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» (м. Харків); Чемерис Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України; Лужецький 

Володимир Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту 

інформації Вінницького національного технічного університету. 

 

Давидов Вячеслав Вадимович, доцент кафедри обчислювальної техніки та 

програмування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 

Назва дисертації: «Моделі та методи підвищення безпеки байт-код орієнтованого 

програмного забезпечення в умовах кібератак». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – 

комп’ютерні системи та компоненти». Спецрада Д 73.052.04 Черкаського державного 

технологічного університету (18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). 

Науковий консультант: Семенов Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Коваленко Андрій 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних 

обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки; 

Швачич Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

прикладної математики та обчислювальної техніки Національної технічної академії України; 

Бабенко Віра Григорівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної 

безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету.  

 

Левикін Ігор Вікторович, професор кафедри медіасистем та технологій, Харківський 

національний університет радіоелектроніки. Назва дисертації: «Методи, моделі та 

інформаційні технології управління наскрізними бізнес-процесами підприємства». Шифр та 

назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 64.052.08 Харківського 

національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-

10-16). Науковий консультант: Чалий Сергій Федорович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного 

університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Антощук Світлана Григорівна, доктор 

технічних наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем Державного 

університету «Одеська політехніка»; Годлевський Михайло Дмитрович, доктор технічних 

наук, професор, в.о. завідувача кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій 

управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; 

Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного аерокосмічного 

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

 

Мальчевський Валентин Павлович, доцент кафедри «Суднові енергетичні 

установки та технічна експлуатація», Одеський національний морський університет. Назва 

дисертації: «Теоретичні основи розрахунку властивостей холодоагентів, поліпшуючих 
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екологічні показники засобів транспорту». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – 

експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 41.060.01 Одеського національного 

морського університету (65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34; тел. (048) 732-17-35). Науковий 

консультант: Варбанець Роман Анатолійович,   доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація» Одеського національного 

морського університету. Офіційні опоненти: Дакі Олена Анатоліївна, доктор технічних 

наук, директор Дунайського інституту водного транспорту Державного університету 

інфраструктури та технологій; Будашко Віталій Віталійович, доктор технічних наук, декан 

факультету електромеханіки та радіоелектроніки Національного університету «Одеська 

морська академія»; Радченко Микола Іванович, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

«Кондиціювання та рефрижерації» Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

 

Чала Оксана Вікторівна, професор кафедри інформаційних управляючих систем, 

Харківський національний університет радіоелектроніки. Назва дисертації: «Моделі, методи 

та інформаційні технології автоматизованого управління темпоральними базами знань для 

підтримки управлінських рішень». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 

технології. Спецрада Д 64.052.08 Харківського національного університету радіоелектроніки 

(61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий консультант: Левикін 

Віктор Макарович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 

управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки. Офіційні 

опоненти: Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан 

факультету математики та інформатики Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна; Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету ім. 

М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Гожий Олександр Петрович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили.  

 

Скоб Юрій Олексійович, доцент математичного моделювання та штучного інтелекту 

факультету систем управління літальних апаратів Національного аерокосмічного 

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

«Математичні тривимірні моделі та методи аналізу руху газоповітряних сумішей в задачах 

промислової аеродинаміки та екології атмосфери». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи.  Спецрада  Д 64.051.09 Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 

(057) 707-54-87). Науковий консультант: Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри теоретичної і прикладної системотехніки, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Біляєв Микола 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідравліки та 

водопостачання Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна; Ляшенко Віктор Павлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики та вищої математики Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; Басманов Олексій Євгенович, доктор 

технічних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу з проблем 

цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки Харківського національного 

університету цивільного захисту. 

 

Шлик Сергій Вікторович, доцент кафедри технології машинобудування, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ інтелектуально-керованих технологій обробки металів тиском». 
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Шифр та назва спеціальності – 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. Спецрада 

Д 45.052.06 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(39600, Кременчук, вул. Першотравнева, 20, тел.: +38 067 771 61 37). Науковий консультант: 

Драгобецький Володимир В’ячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Офіційні опоненти: Кухар Володимир Валентинович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском Державного вищого 

навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»; Грибков Едуард 

Петрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизованих 

металургійних машин та обладнання Донбаської державної машинобудівної академії 

Міністерства освіти і науки України; Бєлоконь Юрій Олександрович, доктор технічних 

наук, доцент, завідувач кафедри обробки металів тиском Інженерного навчально-наукового 

інституту Запорізького національного університету. 

 

 Трушляков Євген Іванович, ректор, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова. Назва дисертації: «Науково-технічні основи двоступеневого 

кондиціювання повітря центрального та комбінованого типів». Шифр та назва спеціальності – 

05.05.14 – холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання. Спецрада       

Д 41.088.03 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. 

Канатна, 112; тел. (048) 7253284).  Науковий консультант: Радченко Микола Іванович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кондиціювання та рефрижерації 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: 

Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

промислової теплотехніки Національного технічного університету України «київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  Морозюк Лариса Іванівна, доктор 

технічних  наук, доцент, професор кафедри кріогенної техніки Одеської національної академії 

харчових технологій; Оніщенко Олег Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри  технічної експлуатації флоту Національного університету «Одеська 

морська академія». 

 

 

Азарова Ірина Борисівна, доцент кафедри проектного менеджменту, Одеський 

регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України. Назва дисертації: «Моделі і методи управління проектами та 

програмами сталого просторового розвитку». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – 

управління проектами та програмами. Спецрада Д 41.052.09 Одеського національного 

політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-77). 

Науковий консультант: Безверхнюк Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. Офіційні опоненти: Тригуба Анатолій Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій 

Львівського національного аграрного університету; Іванов Віктор Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та деталей машин Державного 

університету «Одеська політехніка»; Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних 

наук, професор, завідувач  кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного 

транспортного університету.  

 

Михалевський Дмитро Валерійович, доцент кафедри телекомунікаційних систем та 

телебачення Вінницького національного технічного університету. Назва дисертації: 

«Методологія підвищення ефективності оцінювання параметрів та характеристик 

радіоканалів корпоративних телекомунікаційних мереж». Шифр та назва спеціальності – 
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05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада Д 35.052.10 Національного 

університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-

27-43). Науковий консультант: Кичак Василь Мартинович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем та телебачення Вінницького 

національного технічного університету. Офіційні опоненти: Бондарєв Андрій Петрович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної радіотехніки та 

радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка»; Політанський 

Руслан Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри радіотехніки та 

інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Семенко Анатолій Іларіонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

телекомунікаційних систем Державного університету телекомунікацій. 

 

Тихенко Оксана Миколаївна, доцент кафедри екології, Національний авіаційний 

університет. Назва дисертації: «Методологічні та технологічні засади захисту працюючих від 

впливу електромагнітних полів металевими та композиційними екрануючими матеріалами». 

Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – охорона праці. Спецрада Д 11.052.05 Державного 

вищого навчального закладу «Донецький Національний технічний університет» (85300, 

Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2; тел. (0623)52-17-90). Науковий консультант: 

Глива Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету. Офіційні 

опоненти: Сукач Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; Подольцев Олександр Дмитрович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу 

електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки НАН України; 

Чеберячко Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони 

праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». 

 

Єліна Тетяна Вікторівна, докторант кафедри технології та дизайну текстильних 

матеріалів, Київський національний університет технологій та дизайну. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ прогнозування структурних характеристик трикотажу у процесі 

його деформування». Шифр та назва спеціальності – 05.18.19 – технологія текстильних    

матеріалів, швейних і трикотажних виробів.  Спецрада Д 26.102.06 Київського національного 

університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. 

+38(044)280-05-12). Науковий консультант: Галавська Людмила Євгеніївна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів 

Київського національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: 

Защепкіна Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Рябчиков Микола Львович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій і дизайну Української 

інженерно-педагогічної академії; Щуцька Ганна Володимирівна, доктор технічних наук, 

доцент, директор Київського фахового коледжу прикладних наук. 

 

Митрофанов Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України. Назва 

дисертації «Ефективність  роторно-поршневих двигунів із шарнірно-кулачковим механізмом 

перетворення руху». Шифр та назва спеціальності – 05.05.03 – двигуни та енергетичні 
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установки. Спецрада Д 38.060.01 Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова МОН України (54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9; 

тел. (0512) 70-91-05). Науковий консультант: Тимошевський Борис Георгійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та 

технічна експлуатація» Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова МОН України. Офіційні опоненти: Воронков Олександр Іванович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету МОН України; Варбанець Роман 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри суднових енергетичних 

установок і технічної експлуатації Одеського національного морського університету МОН 

України; Білоусов Євген Вікторович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри 

експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії 

МОН України. 

 

Коробко Володимир Владиславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри «Експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики», 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України. Назва 

дисертації «Розвиток науково-технічних основ утилізації низькопотенційної теплоти 

суднових енергетичних установок термоакустичними технологіями». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. Спецрада Д 38.060.01 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України 

(54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий 

консультант: Шевцов Анатолій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту» 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України.  

Офіційні опоненти: Варбанець Роман Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації Одеського 

національного морського університету МОН України; Голіков Володимир Антонович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технічної експлуатації флота» 

Національного університету «Одеська морська академія»; Єпіфанов Сергій Валерійович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». 

 

 

Книш Олег Богданович, доцент кафедри комп’ютеризованих комплексів 

поліграфічного і пакувального виробництв, Українська академія друкарства. Назва 

дисертації: «Методологічні основи забезпечення якості незшивного клейового скріплення 

книжкової продукції». Шифр та назва спеціальності – 05.05.01 – машини і процеси 

поліграфічного виробництва. Спецрада Д35.101.01 Української академії друкарства (79020, 

м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий консультант: Регей Іван 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих 

комплексів поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства. 

Офіційні опоненти: Назаркевич Марія Андріївна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи Національного університету 

«Львівська політехніка»; Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри  мехатроніки та пакувальної техніки Національного 

університету харчових технологій; Палюх Олександр Олександрович, доктор технічних 

наук, доцент, доцент кафедри технології поліграфічного виробництва Видавничо-

поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
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Бояркіна Любов Вадимівна, старший науковий співробітник відділу маркетингу, 

трансферу інновацій та економічних досліджень, Інститут зрошуваного землеробства НААН 

України. Назва дисертації: «Наукові основи репродукування оздоровленої насіннєвої 

картоплі за двоврожайної культури в умовах півдня України». Шифр та назва спеціальності – 

06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 67.379.01 Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України (73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. (0552) 361-196). Науковий 

консультант: Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Офіційні опоненти: 

Кобизєва Любов Никифорівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, директор Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України; 

Кириленко Віра Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці 

Миронівського Інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України; Домарацький 

Євгеній Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного 

університету. 

 

Герус Людмила Василівна, завідувач лабораторії генетичних ресурсів винограду, 

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» 

НААН України. Назва дисертації: «Підвищення спрямованості і ефективності отримання та 

добору перспективних гібридних комбінацій, форм і сортів винограду».  Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 67.379.01 Інституту 

зрошуваного землеробства НААН України (73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. 

(0552) 361-196). Науковий консультант: Мулюкіна Ніна  Анатоліївна, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент  НААН 

України, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут 

виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України. Офіційні опоненти: 

Заморський  Володимир Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету 

садівництва; Каменєва Наталія Валеріївна,  доктор сільськогосподарських наук, доцент, 

доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеської національної академії 

харчових технологій; Клечковський Юрій Едуардович, доктор сільськогосподарських 

наук, старший науковий співробітник, директор дослідної станції карантину винограду і 

плодових культур інституту захисту рослин НААН України. 

 

Заєць Сергій Олександрович, завідувач відділу рослинництва і неполивного 

землеробства, Інститут зрошуваного землеробства НААН України. Назва дисертації: 

«Наукові основи формування адаптивних технологій вирощування зернових культур і сої на 

зрошуваних землях Південного Степу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.02 – 

сільськогосподарські меліорації. Спецрада Д 67.379.01 Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України (73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. (0552) 361-196). Науковий 

консультант: Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Офіційні опоненти: Васюта 

Володимир Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник відділу використання меліорованих земель 

Інституту водних проблем і меліорації НААН України; Морозов Олексій Володимирович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри гідротехнічного 

будівництва, водної інженерії та водних технологій Херсонського державного аграрно-
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економічного університету; Федорчук Михайло Іванович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства 

Миколаївського національного аграрного університету. 

 

Щипак Геннадій Васильович, провідний науковий співробітник лабораторії селекції 

та генетики тритикале, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН. Назва дисертації: 

«Теоретичні основи селекції гексаплоїдних тритикале на адаптивність, урожайність та 

якість». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 

64.366.01 Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (61060, м. Харків, проспект 

Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, (098) 949-45-24). Науковий консультант: Кириченко 

Віктор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, керівник відділу 

новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва 

імені В. Я. Юр’єва НААН України. Офіційні опоненти: Тищенко Володимир 

Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції, 

насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії; Базалій Валерій 

Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 

рослинництва та агроінженерії Херсонського державного аграрно-економічного 

університету; Кочмарський Валентин Сергійович, доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник, директор Державного підприємства «Дослідне господарство 

«Еліта» Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України. 

 

Присяжнюк Олег Іванович, завідуючий відділу  математичного моделювання та 

цифрових технологій в агрономії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН України, м. Київ. Назва дисертації: «Теоретичні та агробіологічні основи 

ідентифікації абіотичного стресу сільськогосподарських культур та підвищення їх 

толерантності».  Шифр та назва спеціальності:  06.01.09 – рослинництво.  Спецрада: Д 

26.360.01 Інституту  біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 

аграрних наук України (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, тел. (044) 275-50-00. Науковий 

консультант: Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, академік НААН України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН України. Офіційні опоненти: Мельник Андрій Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва, професор кафедри садово-

паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету 

Міністерства освіти і науки України; Рахметов Джамал Бахлулович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

(інноваційний розвиток), завідувач відділу культурної флори Національного ботанічного 

саду ім. М.М. Гришка НАН України; Чинчик Олександр Сергійович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри екології, карантину і захисту рослин 

Подільського державного аграрно - технічного університету МОН України.  

 

 

 

Качмар Володимир Михайлович, доцент кафедри новітньої історії України імені 

Михайла Грушевського, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і 

розвитку, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Львівський університет у 1784–1918 рр.: організаційні, освітньо-наукові та національні 

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

35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту 

народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел.(032) 270-70-22). 

Науковий консультант: Сухий Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Баран Володимир 

Кіндратович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та 

археології Волинського національного університету імені Лесі Українки; Кліш Андрій 

Богданович, доктор історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; Патер Іван Григорович, доктор історичних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

 

Коцан Василь Васильович, директор, Комунальний заклад Закарпатської обласної 

ради «Закарпатський музей народної архітектури та побуту». Назва дисертації: 

«Етнокультурні маркери в контексті погранич: традиційний народний одяг та ідентичність 

населення Закарпаття ХІХ – початку ХХІ ст.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.05 – 

етнологія. Спецрада Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

та Інституту народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел.(032) 

270-70-22). Науковий консультант: Павлюк Степан Петрович, доктор історичних наук, 

професор, директор Інституту народознавства НАН України. Офіційні опоненти: Сополига 

Мирослав Дмитрович, доктор історичних наук, професор, почесний професор ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»; Чмелик Роман Петрович, доктор історичних 

наук, старший науковий співробітник, директор Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський історичний музей»; Тарнавський Роман Богданович, доктор історичних 

наук, доцент, доцент кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 

Стасюк Олександра Йосипівна, старший науковий співробітник відділу новітньої 

історії, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Назва дисертації 

«Радянські виборчі кампанії як чинник радянізації західних областей УРСР (1939–1953 рр.)». 

Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 35.222.01 Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України 

(79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел.(032)270-70-22). Науковий консультант: Лисенко 

Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України 

періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України. Офіційні опоненти: 

Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського Національного університету «Острозька 

академія»; Стародубець Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри нової 

та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. 

 

 

 

 

 

Антощенкова Віталіна Володимирівна, доцент кафедри економіки та маркетингу, 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка. Назва дисертації: «Інноваційний розвиток підприємств галузі тваринництва в 

системі управління продовольчою безпекою: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного університету (40021, 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, тел. (0542) 701012). Науковий консультант: Онегіна 

Вікторія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 

маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

Одеської національної академії харчових технологій; Лозинська Інна Віталіївна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Сумського національного 

аграрного університету; Уніят Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Нововолинського навчально-

наукового інституту економіки і менеджменту Західноукраїнського національного 

університету.  

 
Бездушна Юлія Сергіївна, завідувач відділу обліку та оподаткування, Національний 

науковий центр «Інститут аграрної економіки». Назва дисертації: «Обліково-інформаційне 

забезпечення капіталізації потенціалу аграрного підприємництва і сільських територій: 

теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Жук Валерій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

обліку та оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». 

Офіційні опоненти: Краєвський Володимир Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, директор навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту Університету 

державної фіскальної служби України Міністерства фінансів України; Замула Ірина 

Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту 

Житомирського державного технологічного університету; Сокіл Олег Григорійович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

 

Бугайко Дмитро Олександрович, заступник директора Інституту міжнародного 

співробітництва та освіти, доцент кафедри логістики Національного авіаційного 

університету. Назва дисертації: «Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного 

транспорту на сталий розвиток національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада 

Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії 

Капніст, 2; тел. (044) 200-55-71). Науковий консультант: Харазішвілі Юрій Михайлович, 

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 

відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки 

промисловості НАН України. Офіційні опоненти: Іванов Сергій Володимирович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки та менеджменту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України; Макогон 

Юрій  Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету; Гуцалюк 

Олексій Миколайович, доктор економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

діяльності Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет». 

 

Кириченко Оксана Сергіївна, доцент кафедри управлінських технологій, Вищий 

навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Назва дисертації: 

«Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку промисловості України». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.130.01 Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (03113, 
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м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). Науковий консультант: Алькема Віктор 

Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських 

технологій Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК». Офіційні 

опоненти: Пирог Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету 

«Львівська політехніка»; Гончаров Юрій Вікторович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 

академіка Степана Дем’янчука; Ткаленко Світлана Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри європейської економіки і бізнесу Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана».  

 

Макарова Вікторія Вікторівна, доцент кафедри маркетингу та логістики Сумського 

національного аграрного університету. Назва дисертації: «Еколого-економічна організація 

системи сталого сільськогосподарського землекористування». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Спецрада 

Д 55.051.01 Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-

Корсакова, 2; тел. (0542) 640-499). Науковий консультант: Михайлов Андрій Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Сумського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Васильєва Тетяна Анатоліївна, 

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту бізнесу, 

економіки та менеджменту Сумського державного університету; Рогач Світлана 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Третяк Антон 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління 

земельними ресурсами та земельного кадастру Білоцерківського національного аграрного 

університету.  

 

Маркова Світлана Вікторівна, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет. Назва дисертації: 

«Стратегічні вектори управління життєзабезпечення діяльності промислових підприємств». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.051.08 Запорізького національного 

університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий 

консультант: Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан 

економічного факультету Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: 

Гораль Ліліана Тарасівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу; Карпенко Андрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка»; 

Ковальов Анатолій Іванович, доктор економічних наук, професор, ректор Одеського 

національного економічного університету.  

 

Омельяненко Віталій Анатолійович, докторант, Інститут економіки промисловості 

НАН України. Назва дисертації: «Національна інноваційна політика: інституційно-

еволюційна методологія формування і стратегії реалізації». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада 

Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії 

Капніст, 2; тел. (044) 200-55-71). Науковий консультант: Прокопенко Ольга 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

Інноваційного університету «Collegium Mazovia» (м. Сєдльце, Республіка Польща). Офіційні 

опоненти: Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
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економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; 

Матюшенко Ігор Юрійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Підоричева Ірина Юріївна, доктор економічних наук, 

завідувач сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Інституту 

економіки промисловості НАН України. 

 

Турчин Люба Ярославівна, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, 

Західноукраїнський національний університет. Назва дисертації: «Розвиток маркетингової 

діяльності підприємств в нестабільних ринкових умовах: теорія, методологія, практика». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного 

університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, тел. (0542) 70-10-12). Науковий 

консультант: Зайцев Юрій Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри обліку і аудиту Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Ковальчук Світлана 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і 

торговельного підприємництва Хмельницького національного університету; Макаренко 

Наталія Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та 

логістики Сумського національного аграрного університету; Яців Ігор Богданович, доктор 

економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного 

університету.  

 

Шкуліпа Людмила Володимирівна, старший науковий співробітник відділу обліку та 

оподаткування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Назва 

дисертації: «Концепції розвитку бухгалтерського обліку в контексті міжнародних стандартів 

фінансової звітності та інноваційних технологій». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Малюга 

Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету. Офіційні опоненти: Брадул 

Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, 

оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного 

університету; Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Західноукраїнського національного університету; 

Камінська Тетяна Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів Академії праці, соціальних відносин та туризму. 

 

Кучер Леся Юріївна, доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних 

економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені 

В. В. Докучаєва. Назва дисертації: «Економічні засади управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.083.02 Поліського 

національного університету (10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7; тел. (0412) 37-49-31). 

Науковий консультант: Олійник Таміла Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин Харківського 

національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Офіційні опоненти: Лупенко 

Юрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, директор Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки»; Валінкевич Наталія Василівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної 

діяльності Поліського національного університету; Резнік Надія Петрівна, доктор 
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економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту імені професора 

Й. С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України.  
 

 

 

Гуцуляк Тетяна Євгенівна, доцент кафедри сучасної української мови, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Типологія образних семантико-мотиваційних відношень у відіменниковому словотворі 

української мови». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 

76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. 

Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий консультант: Ткач 

Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Офіційні опоненти: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету; 

Кислюк Лариса Павлівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту української мови НАН України; Кушлик Оксана Павлівна, доктор філологічних 

наук, доцент, професор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

 

Легкий Микола Зіновійович, завідувач відділу франкознавства, Інститут Івана 

Франка НАН України. Назва дисертації: «Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в 

критиці». Шифр та назва спеціальності – 10.01.01 – українська література. Спецрада  Д 

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

вул. Університетська, 1, тел. 239-46-30). Науковий консультант: Нахлік Євген 

Казимирович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту Івана Франка НАН 

України. Офіційні опоненти: Голод Роман Богданович, доктор філологічних наук, 

професор, декан факультету філології Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Поліщук Володимир 

Трохимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури 

і компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 

Ткаченко Анатолій Олександрович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Бук Соломія Несторівна, доцент кафедри загального мовознавства, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Корпусно-лексикографічні 

та лінгвостатистичні виміри великої прози Івана Франка: словник і текст». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 26.001.19 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 

239-31-41). Науковий консультант: Бацевич Флорій Сергійович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач  кафедри загального мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Вільчинська Тетяна Пилипівна, 

доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології і журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Сюта Галина Мирославівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України; Ситар Ганна Василівна, доктор філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської 

філології Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 



02.08.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

26 
 

Ткачівська Марія Романівна, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: 

«Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-

німецькому художньому перекладі». Шифр та назва спеціальності – 10.02.16 – 

перекладознавство. Спецрада Д 64.051.27 Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий 

консультант: Безугла Лілія Ростиславівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Коломієць Лада Володимирівна, доктор філологічних 

наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Засєкін Сергій 

Васильович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; Мізін Костянтин Іванович, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

 

 

 

 

Єрмак Олександр Олександрович, головний оперуповноважений, Департамент 

стратегічних розслідувань Національної поліції України. Назва дисертації: «Правове 

регулювання адміністративно-правового  статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів: порівняльний аналіз». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07 

Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 

(061) 220-97-48). Науковий консультант: Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних 

наук, професор, заступник директора Видавничого дому «Гельветика». Офіційні опоненти: 

Сибіга Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, суддя Вищого 

господарського суду України; Губанов Олег Олександрович, доктор юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри службового та медичного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Котляревська Ганна Мартіновна, доктор юридичних 

наук, доцент кафедри теорії держави і права та конституційного права Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом». 

 

Карпінська Наталія Володимирівна, доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін, Волинський національний університет імені Лесі Українки. Назва дисертації: 

«Концептуально-правові засади застосування санітарних та фітосанітарних заходів у 

сільському господарстві України в контексті вимог СОТ та ЄС». Шифр та назва 

спеціальності ‒ 12.00.06 ‒ земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. Спецрада Д 41.086.04 Національного університету «Одеська 

юридична академія» (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-00). 

Науковий консультант: Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного 

університету «Одеська юридична академія».  Офіційні опоненти: Єрмоленко Володимир 

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Носік 

Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

земельного та аграрного права Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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університету імені Ярослава Мудрого. 

 

Мазурик Роман Володимирович, заступник начальника Департаменту нагляду за 

органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами, Офіс Генерального прокурора. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади організації та діяльності обласної 

прокуратури». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та 

фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (0562) 47-18-82). 

Науковий консультант: Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів. Офіційні 

опоненти: Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»; Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, доктор 

юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної 

безпеки Університету державної фіскальної служби України; Миронюк Роман Вікторович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

Малетич Михайло Михайлович, доцент кафедри теорії держави і права та 

конституційного права, Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира 

Великого. Назва дисертації: «Європейські та національні адміністративні провадження: 

порівняльно-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07 

Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 

(061) 220-97-48). Науковий консультант: Сибіга Олександр Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, суддя Вищого господарського суду України. Офіційні опоненти: 

Губерська Наталя Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

фінансового права Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Губанова Тамара Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, директор Фінансово-правового коледжу; Макушев Петро Васильович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри історії та теорії держави і права 

Університету митної справи та фінансів. 

 

Павловська Наталія Володимирівна, доцент кафедри теорії та історії права, 

Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Деліктні відносини в 

системі правових відносин: адміністративно-правове дослідження». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. 

Володимира Вернадського, 2/4, кім. 223). Науковий консультант: Кузьменко Оксана 

Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри 

адміністративного та фінансового права Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан 

юридичного факультету Запорізького національного університету; Галунько Валентин 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-

дослідного інституту публічного права; Личенко Ірина Олександрівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології 

та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Дудченко Оксана Сергіївна, доцент кафедри політології, права та філософії 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Назва дисертації: 
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«Конституційно-правові засади створення і діяльності органів державної влади та управління 

радянської України в 1920–1930-х роках». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 26.007.04 

Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; 

тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант: Лаврик Галина Володимирівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Офіційні опоненти: 

Гончаренко Володимир Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії держави і права України і зарубіжних країн Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого; Колодій Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор,  директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Тихомиров Олександр Деонисович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної 

діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

 

Колодій Олексій Анатолійович, старший викладач кафедри теорії держави та права,  

Національна академія внутрішніх справ. Назва дисертації: «Конституційно-правовий статус 

Українського народу». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право. Спецрада Д 26.007.04 Національної академії внутрішніх справ (03035, 

м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант: Петришин 

Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, президент Національної 

академії правових наук  України. Офіційні опоненти: Скрипнюк Олександр Васильович, 

доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького; Федоренко Владислав Леонідович, доктор 

юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; Васильченко Оксана 

Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Стрелюк Ян Володимирович, начальник Департаменту нагляду за органами 

безпеки, фіскальної та прикордонної служби, Офіс Генерального прокурора. Назва 

дисертації: «Теоретико-прикладні засади запобігання кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються в кримінально-виконавчих установах закритого типу в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Спецрада Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України (08205, Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий консультант: 

Богатирьов Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні 

опоненти: Колб Олександр Григорович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, професор кафедри кримінального права та процесу Національного 

університету «Львівська політехніка»; Корнякова Тетяна Всеволодівна, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного і 

кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Пузирьов Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, начальник відділу наукової 

діяльності та міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

Чудик Наталія Олегівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, Західноукраїнський національний університет. Назва дисертації: 
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«Адміністративно-правове забезпечення виборчого процесу в Україні». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, 

проспект Любомира Гузара, 1; т. (044) 406-70-35). Науковий керівник: Теремецький 

Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і 

процесу Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти: Дуліба 

Євгенія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-

правових та адміністративно-правових дисциплін Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 

Дем’янчука»; Ховпун Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних 

відносин і туризму; Книш Сергій Володимирович, доктор юридичних наук, завідувач 

кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 
Смичок Євген Михайлович, асистент кафедри фінансового права, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Судові доктрини у 

податковому праві». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07. Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-

48). Науковий консультант: Кучерявенко Микола Петрович, доктор юридичних наук, 

професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Гетманцев Данило Олександрович, доктор юридичних наук, 

професор, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики; Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор, в. о. директора 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович, доктор юридичних наук, доцент, суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду. 

 

 

Яра Олена Сергіївна, декан юридичного факультету, Національний університет 

біоресурсів та природокористування України. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

забезпечення вищої юридичної освіти в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39; тел. (044) 490-95-00). Науковий 

консультант: Галунько Віра Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, заступник 

декана Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Діденко Сергій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 

директор Херсонського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Губанова Тамара Олексіївна, 

доктор юридичних наук, професор, директорка Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово правовий коледж»; Миськів Леся Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського 

міжнародного університету. 

 

Лук’янова Галина Юріївна, доцент кафедри адміністративного та інформаційного 

права, Навчально-науковий інститут права психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в сучасних умовах державотворення: 

проблеми теорії і практики». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 
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і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39, 03039; тел. (044) 490-95-00). Науковий 

консультант: 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: Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, заступник 

Керівника Офісу Президента України; Подоляка Сергій Анатолійович, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права 

Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом»; Христинченко Надія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності 

Західноукраїнського національного університету.   

 

Плетенець Віктор Миколайович, доцент кафедри криміналістики та домедичної 

підготовки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: 

«Криміналістичне забезпечення подолання протидії досудовому розслідуванню». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-

80). Науковий консультант: Чаплинський Костянтин Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дрозд 

Валентина Георгіївна, доктор юридичних наук, професор, начальник 3-го науково-

дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного 

забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС 

України; Мінченко Сергій Іванович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Департаменту правового забезпечення Державного підприємства «Центр державного 

земельного кадастру»; Чорноус Юлія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх 

справ. 

 

Купіна Людмила Францівна, кандидат юридичних наук, професор кафедри 

правознавства та галузевих юридичних дисциплін, Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова. Назва дисертації: «Ефективність норм трудового права України». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 

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 консультант: Сімутіна Яна Володимирівна, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем 

цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Андріїв Василь Михайлович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка; Мельник 

Костянтин Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та 

господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх 

справ; Шумило Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного 

Суду – начальник правового управління (IV). 
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Овчарук Оксана Василівна, завідувач відділу компаративістики інформаційно-

освітніх інновацій, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 

Назва дисертації: «Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства в країнах-

членах Ради Європи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 468-33-92). 

Науковий консультант: Лещенко Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Офіційні опоненти: 

Матвієнко Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології, педагогіки та фізичної культури Київського національного лінгвістичного 

університету; Гаманюк Віта Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету; Пуховська 

Людмила Прокопівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і 

освіти дорослих Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України.  

 

Панов Сергій Феофанович, доцент кафедри іноземних мов факультету природничо-

географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Назва дисертації: «Теоретичні та методичні основи професійної підготовки 

технічних перекладачів у ЗВО». Шифр та назва спеціальності –13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 05.053.01 Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. 

(0432) 27-60-45). Науковий консультант: Романовський Олександр Георгійович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Офіційні опоненти: Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 

освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України; Скиба Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри германської філології та перекладу Хмельницького національного університету; 

Щербак Леонід Миколайович, доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних 

наук Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет». 

 

Якименко Світлана Іванівна, завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Назва дисертації: «Теорія і 

практика формування основ світосприйняття у дітей 5-8 років». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.07 – теорія та методика виховання. Спецрада Д 05.053.01 Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. 

Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий консультант: Ящук Інна Петрівна, доктор 

педагогічних наук, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського 

угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри  теорії і методики початкової освіти Волинського 

національного університету імені Лесі Українки; Шахов Володимир Іванович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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Олійник Леонід Віталійович, начальник науково-методичного відділу аналізу та 
прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру організації освітньої діяльності, 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Назва дисертації 
«Теоретичні та методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін майбутніх 
магістрів військово-соціального управління». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – 
теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни). 
Спецрада Д 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України (29007, м. Хмельницький, 
вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий консультант: Стасюк Василь 
Васильович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри морально-
психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського. Офіційні опоненти: Артюшин 
Георгій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач спеціальної кафедри 
№ 12 Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
Служби безпеки України Національної академії Служби безпеки України; Руденко Лариса 
Анатоліївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності; Маслій Олег Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 
заступник начальника академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу 
Військової академії (м. Одеса). 
 

Савка Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземних мов для гуманітарних факультетів, Львівський національний університет імені 

Івана Франка. Назва дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх перекладачів на 

засадах інтеграції у закладах вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). 

Науковий консультант: Галус Олександр Мар’янович, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Офіційні опоненти: Блощинський Ігор Григорович, доктор педагогічних наук, професор, 

начальник кафедри іноземних мов Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького; Бутенко Володимир Григорович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри загальноправових та соціально-

гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ; Кнодель Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри української мови та літератури, іноземних мов і перекладу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

 

Глінчук Юлія Олександрівна, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, 

технологій та цивільної безпеки, Рівненський державний гуманітарний університет. Назва 

дисертації: «Система формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, 

м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

консультант: Малафіїк Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного 

гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Гвоздій Світлана Петрівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та цивільної безпеки 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Осадча Катерина Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 

Павлюк Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету. 
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Андрущенко Тетяна Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу 

хірургічного лікування ішемічної хвороби серця, Державна установа «Національний 

інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних 

наук України». Назва дисертації: «Генетичні маркери, що визначають ефективність репарації 

ДНК при дії професійних факторів». Шифр та назва спеціальності – 14.02.01 – гігієна та 

професійна патологія. Спецрада Д 64.600.06 Харківського національного медичного 

університету (61022, м.Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-27). Науковий консультант: 

Кундієв Юрій Ілліч, доктор медичних наук, професор, академік НАМН і НАН України, 

директор Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»; Іщейкін 

Костянтин Євгенович, доктор медичних наук, професор, т. в. о. директора Державної 

установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України». Офіційні 

опоненти: Родіонова Вікторія Всеволодівна, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри професійних хвороб та клінічної імунології Дніпровського державного медичного 

університету МОЗ України; Омельчук Сергій Тихонович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри гігієни та екології №4 Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ; Кузьмінов Борис Павлович, доктор 

медичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

 

 Вацеба Тамара Сергіївна, докторант кафедри ендокринології, Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Епідеміологія 

онкологічних захворювань в пацієнтів з цукровим діабетом та вплив цукрознижуючих 

препаратів на маркери онкогенезу». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – 

ендокринологія. Спецрада Д 26.558.01 Державної установи «Інститут ендокринології та 

обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 

69; тел. (044) 254-13-89). Науковий консультант: Соколова Любов Костянтинівна, доктор 

медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу клінічної діабетології 

Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 

НАМН України». Офіційні опоненти: Думанський Юрій Васильович, доктор медичних 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу моніторингу пухлинного процесу та 

дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. 

Кавецького НАН України; Власенко Марина Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри ендокринології Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України; Урбанович Аліна Мечиславівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувачка кафедри ендокринології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.   

 

Ляшенко Андрій Олександрович, старший науковий співробітник науково-

дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, Національний 

інститут раку МОЗ України. Назва дисертації: «Комплексне лікування хворих з набряковими 

формами раку грудної залози». Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. 

Спецрада Д 26.560.01 Національного інституту раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. 

Ломоносова, 33/43, тел. (044) 257-10-52). Науковий консультант: Смоланка Іван Іванович, 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення пухлин грудної 

залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Чешук Валерій Євгенович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

онкології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; 

Бондаренко Ігор Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

онкології та медичної радіології Дніпропетровської медичної академії МОЗ України; 

Баштан Володимир Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

онкології та радіології з радіаційною медициною Полтавського державного медичного 

університету МОЗ України. 

 

Пересипкіна Тетяна Валентинівна, завідувач відділення наукової організації 

медичної допомоги школярам і підліткам,  Державна установа «Інститут охорони здоров’я 

дітей та підлітків Національної академії медичних наук України». Назва дисертації: 

«Медико-соціальне обґрунтування мультимодальної системи профілактики неінфекційних 

захворювань учнів закладів загальної середньої освіти на основі концепції персоналізованої 

медицини». Шифр та назва спеціальності – 14.02.03 – соціальна медицина. Спецрада Д 

64.600.06 Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, проспект 

Науки, 4; тел. (057)707-73-27). Науковий консультант: Даниленко Георгій Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут охорони здоров’я 

дітей та підлітків Національної академії медичних наук України». Офіційні опоненти: Лехан 

Валерія Микитівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної 

медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Дніпровського 

державного медичного університету МОЗ України; Любінець Олег Володимирович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України; 

Медведовська Наталія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, начальник 

науково-координаційного управління апарату президії Національної академії медичних наук 

України. 

 

Фік Володимир Богуславович, доцент кафедри нормальної анатомії, Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького. Назва дисертації: «Структурні 

зміни тканин пародонта та особливості мікробіоценозу ротової порожнини при дії опіоїда і їх 

корекція (експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.03.01 – 

нормальна анатомія. Спецрада Д 05.600.02 Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел.(0432)55-37-35). 

Офіційні опоненти: Гунас Ігор Валерійович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова; Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного 

університету; Цигикало Олександр Віталійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинського державного медичного 

університету. 

 

Стаховський Олександр Едуардович, старший науковий співробітник науково-

дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології, Національний інститут 

раку МОЗ України. Назва дисертації: «Оптимізація тактики комбінованого лікування 

інвазивних форм раку сечового міхура». Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. 

Спецрада Д 26.560.01 Національного інституту раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. 

Ломоносова, 33/43, тел. (044) 257-10-52). Науковий консультант: Колеснік Олена 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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Олександрівна, доктор медичних наук, головний науковий співробітник науково-дослідного 

відділення пухлин органів черевної порожнини Національного інституту раку МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Костюк Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України; Колеснік 

Олексій Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології та 

онкохірургії Запорізького державного медичного університету; Сакало Анатолій 

Валерійович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділення 

онкоурології Державної установи «Інститут урології НАМН України». 

 

Ємченко Яна Олександрівна, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб, 

Полтавський державний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Вивчення ролі 

інтерлейкіну-33 та поляризації макрофагів в патогенезі псоріазу у хворих з ожирінням І-ІІ 

ступеня для розробки та обґрунтування персоніфікованої терапії». Шифр та назва спеціальності 

– 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби. Спецрада Д 44.601.02 Полтавського державного 

медичного університету (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 56-08-23). Науковий 

консультант: Іщейкін Костянтин Євгенович, доктор медичних наук, професор, т. в. о. 

директора Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю .І. Кундієва Національної 

академії медичних наук України». Офіційні опоненти: Біловол Алла Миколаївна, доктор 

медичних наук, професор, завідувачка кафедри дерматології, венерології і медичної косметології 

Харківського національного медичного університету МОЗ України; Літус Олександр 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, 

клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України 

імені П. Л. Шупика МОЗ України; Болотна Людмила Анатоліївна, доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри дерматовенерології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України. 

 

Коровай Сергій Вікторович, завідувач гінекологічного відділення, Комунальне 

некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Назва 

дисертації: «Роль інтегративних систем та ендотеліальної дисфункції в патогенезі передчасних 

пологів та шляхи їх запобігання». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та 

гінекологія. Спецрада Д 26.613.02 Національного університету охорони здоров’я України імені 

П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-82). Офіційні опоненти: 

Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

акушерства і гінекології № 1 Національного університету охорони здоров’я України імені 

П. Л. Шупика; Жабченко Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка 

відділення патології вагітності та пологів Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства 

та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; Гнатко Олена Петрівна, 

завідувачка кафедри акушерства і гінекології № 3 Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця МОЗ України. 

 
Садовий Андрій Петрович, лікар акушер-гінеколог, ТОВ «ІСІДА-IVF» (м. Київ). 

Назва дисертації: «Репродуктивне здоров’я дівчат та профілактика перинатальної патології у 

жінок із аномаліями розвитку матки та піхви». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 –

акушерство та гінекологія. Спецрада Д 26.613.02 Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-

49-82). Офіційні опоненти: Бойко Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри акушерства і гінекології Медичного інституту Сумського державного 

університету; Яроцький Микола Євгенійович, доктор медичних наук, професор, науково-

медичний керівник ТОВ «Академічний медичний центр» (м. Київ); Мельников Сергій 

Миколайович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій Державної установи «Інститут 

урології НАМН України». 

 

 

 

 

 

 

 

Підгорбунський Микола Анатолійович, доцент кафедри музичного мистецтва,  

Київський національний університет культури і мистецтв. Назва дисертації: «Запровадження 

багатоголосої музики в українській духовній культурі в контексті реформаційних впливів». 

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 консультант: Гуменюк Тетяна 

Костянтинівна, доктор філософських наук, професор, проректор 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; Сиротинська 

Наталія Ігорівна, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музичної 

медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка; 

Фадєєва Катерина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії імені 

П. І. Чайковського. 

 

 

 

Асєєва Юлія Олександрівна, завідувач кафедри загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін, Одеський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: 

«Психологічні засади кіберадикцій в підлітковому та юнацькому віці». Шифр та назва 

спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 41.053.03 Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). 

Науковий консультант: Чебикін Олексій Якович, доктор психологічних наук, професор, в. о. 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Смульсон Марина Лазарівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач лабораторії сучасних інформаційних технологій 

навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Журавльова Лариса 

Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Поліського 

національного університету; Камінська Ольга Володимирівна, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

 

 

Кічук Антоніна Валеріївна, доцент кафедри загальної та практичної психології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Назва дисертації: «Основи 

психоемоційного здоровʼя студентів». Шифр та назва спеціальності 19.00.07 – педагогічна та 

вікова психологія. Спецрада Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
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вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий консультант: Чебикін 

Олексій Якович, доктор психологічних наук, професор, в.о. ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційні опоненти: Журавльова Лариса Петрівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Поліського національного університету; Зарицька Валентина 

Василівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології 

Класичного приватного університету; Савчин Мирослав Васильович, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка.  

 

Саврасов Микола Володимирович, доцент кафедри загальної психології, Державний 

вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет». Назва 

дисертації: «Регулятивні чинники креативності суб’єкта навчально-професійної діяльності». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада 

Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. 

(048) 723-40-98). Науковий консультант: Шандрук Сергій Костянтинович, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи 

Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти: Щербан Тетяна 

Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, ректор Мукачівського державного 

університету; Кузікова Світлана Борисівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка;  Підбуцька Ніна Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І. А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Купрєєва Ольга Іллівна, докторант факультету психології, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Психологія самореалізації студентів в 

інтегрованому освітньому середовищі». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна 

психологія, історія психології Спецрада Д 26.001.26 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України (03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а; 

т. (044) 521-33-69. Науковий консультант: Данилюк Іван Васильович, доктор 

психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Бондаренко Олександр 

Федорович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського 

національного лінгвістичного університету; Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України; Осьодло Василь Ілліч, доктор психологічних наук, 

професор, начальник гуманітарного інституту Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського Міністерства оборони України. 

 

 

 

Ростецька Світлана Іванівна, доцент кафедри політичних наук і права, Державний 

заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Регіональна ідентичність і національна держава: 

характер взаємин та вектори розвитку в країнах Європи». Шифр та назва спеціальності – 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада Д 41.053.06 Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
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консультант: Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політичних наук і права Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Коч Світлана 

Вадимівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри історії та світової політики 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Маслов Юрій Костянтинович, 

доктор політичних наук, професор, професор кафедри психології та соціальних наук 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; Монолатій Іван 

Сергійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

 

 

 

Радченко Лідія Олексіївна, професор кафедри історії та теорії олімпійського спорту,  

Національний університет фізичного виховання і спорту України. Назва дисертації: 

«Історичні, організаційні та методологічні засади культурно-освітньої складової сучасного 

олімпійського руху». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний 

спорт. Спецрада Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту 

України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий 

консультант: Булатова Марія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор 

Навчально-наукового олімпійського інституту Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. Офіційні опоненти: Томенко Олександр Анатолійович, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. 

С. Макаренка; Манолакі Вячеслав Григорович, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Державного університету фізичного виховання і спорту Республіки Молдова; 

Білогур Влада Євгеніївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теорії і 

методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

Свірко Світлана Володимирівна,  професор кафедри економічної безпеки, 

публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська 

політехніка». Назва дисертації: «Механізми державного управління бюджетною безпекою 

України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада Д 38.053.03 Чорноморський національний університет імені Петра Могили (54003, 

Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, тел. (0512) 50-03-33). Офіційні опоненти: Домбровська 

Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, начальник 

навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 

України; Васильєва Наталія Вікторівна, доктор наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри регіональної політики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Стоян Олександра Юріївна, доктор наук з державного управління, 

доцент, завідуюча кафедри менеджменту Чорноморського національного  університету імені 

Петра Могили. 

 

Супрунова Ірина Валеріївна, доцент кафедри економічної безпеки, публічного 

управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка». Назва 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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дисертації: «Державна політика у сфері детінізації національної економіки як структурної 

складової державної безпеки». Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада 

Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: Грицишен Димитрій 

Олександрович, доктор економічних наук, професор, декан факультету публічного 

управління та права Державного університету «Житомирська політехніка». Офіційні 

опоненти: Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; 

Копанчук Володимир Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова; Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з 

державного управління, доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва оперативно-

тактичного факультету Національної академія Національної гвардії України. 

 

Євдокимов Віктор Валерійович, ректор, Державний університет «Житомирська 

політехніка». Назва дисертації: «Державна політика у сфері правоохоронної діяльності». 

Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 ‒ державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету 

цивільного захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). 

Офіційні опоненти: Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного 

управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки 

навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 

України; Копанчук Володимир Олександрович, доктор наук з державного управління, 

доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова; Кравчук Олег Вікторович, доктор наук з 

державного управління, доцент, заступник директора Хмельницького науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України.   

 

Боков Олександр Віталійович, доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Назва 

дисертації: «Формування та реалізація державної політики зайнятості в умовах глобалізації». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада 

Д 17.127.03 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 

70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий консультант: Ворона Петро Васильович, доктор наук 

з державного управління, професор, начальник управління грантового забезпечення 

Національного фонду досліджень України. Офіційні опоненти: Дєгтяр Андрій Олегович, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління 

та підприємництва Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут»; Латинін Микола Анатолійович, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; Ажажа Марина Андріївна, доктор наук 

з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту організацій та управління 

проектами Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного 

університету. 

 

Гнатенко Валерій Сергійович, народний депутат України. Назва дисертації: 

«Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки». 
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Шифр та назва спеціальності – 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку. Спецрада Д 26.142.04 Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, 

м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. (044) 490-95-00). Науковий консультант: Панченко Олег 

Анатолійович, доктор наук з державного управління, доктор медичних наук, професор, 

директор Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний 

центр МОЗ України». Офіційні опоненти: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор наук з 

державного управління, доктор юридичних наук, професор, керівник Секретаріату 

Конституційного Суду України; Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Яровой Тихон 

Сергійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного 

адміністрування Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

 

Руденко Сергій Борисович, кандидат культурології, старший викладач кафедри 

музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей Київського національного 

університету культури і мистецтв. Назва дисертації: «Соціокультурне призначення та 

інституційна специфіка музею». 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 консультант: 

Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук, декан факультету архітектури, 

будівництва і дизайну Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Демчук 

Руслана Вікторівна, доктор культурології, доцент, професор кафедри культурології 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Денисюк Жанна Захарівна, 

доктор культурології, завідувач відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Степанова Олена Анатоліївна, 

доктор культурології, професор, завідувач кафедри туризму, документальних та 

міжкультурних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна». 

 

КУЛЬТОРОЛОГІЯ 
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