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Конін Костянтин Петрович, науковий співробітник лабораторії фотонних 

структур, Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. Назва 

дисертації «Дефектоутворення при формуванні фотонних кремнієвих структур». Шифр та 

назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада Д 26.199.01 Інституту 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, Київ-28, просп. Науки, 

41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник: Карачевцева Людмила Анатоліївна, доктор 

технічних наук, завідувач лабораторії фотонних структур Інституту фізики 

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

Володимирович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу електроніки твердого тіла Інституту  фізики НАН України; Дегода Володимир 

Якович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник, професор 

кафедри експериментальної фізики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

Котляр Володимир Вікторович, науковий співробітник відділу теорії 

конденсованих середовищ та ядерної матерії, Інститут теоретичної фізики імені О. 

І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 

України. Назва дисертації: «Електромагнітні процеси за участю тричастинкових систем». 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. Спецрада Д 64.845.02 

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

(61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий керівник: Бакай 

Олександр Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, начальник відділу 

теорії конденсованих середовищ та ядерної матерії Інституту теоретичної фізики імені О. 

І.  Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» 

НАН України. Офіційні опоненти: Холодов Роман Іванович, доктор фізико-математичних 

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

Інституту прикладної фізики НАН України; Бугаєв Кирило Олексійович, доктор фізико-

математичних наук, провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин 

енергії Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України.  

 

Лаврова Галина Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу теорії 

конденсованих середовищ та ядерної матерії Інституту теоретичної фізики імені О.  

І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 

України. Назва дисертації: «Кінетика фазонних дефектів та радіаційних пошкоджень в 

квазікристалах». Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. Спецрада 

Д 64.845.02 Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» 

НАН України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий 

консультант: Бакай Олександр Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

академік НАН України, начальник відділу теорії конденсованих середовищ та ядерної 

матерії Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Офіційні опоненти: Нацик 

Василь Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу фізики реальних кристалів Фізико-технічного інституту низьких 

температур імені Б. І. Вєркіна НАН України; Яновський Володимир Володимирович, 
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доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії конденсованого стану 

речовини Інституту монокристалів НАН України.  

 

Максименко Олександр Володимирович, молодший науковий співробітник,  НВК 

«Відновлювальні джерела енергії та ресурсозберігаючі технології» Національного 

наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Назва дисертації: «Взаємодія 

гвинтових електронних пучків з електромагнітними полями в резонаторах гіротронів 

терагерцового діапазону». Шифр та назва спеціальності – 01.04.20 – фізика пучків 

заряджених частинок. Спецрада Д 64.845.01 Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут» (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-61-87). 

Науковий керівник: Ткаченко Віктор Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, директор НВК «Відновлювальні джерела енергії та ресурсозберігаючі 

технології» Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». 

Офіційні опоненти: Лукін Костянтин Олександрович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач відділу Нелінійної динаміки електронних систем Інституту радіофізики 

та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України; Одаренко Євген Миколайович, доктор 

фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичних 

основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки. 

 

Панішко Світлана Калениківна, молодший науковий співробітник,   

Радіоастрономічний інститут НАН України. Назва дисертації: «Варіації характеристик 

іоносферних мерехтінь за багаторічними спостереженнями космічних радіоджерел у 

декаметровому діапазоні радіохвиль». Шифр та назва спеціальності – 01.03.02 – 

астрофізика, радіоастрономія. Спецрада Д 41.051.04 Одеського національного університету 

ім. І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий 

керівник: Литвиненко Олег Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ № 11 

Радіоастрономічного інституту НАН України. Офіційні опоненти: Андронов Іван 

Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики, 

фізики і астрономії Одеського морського національного університету; Ващишин 

Ростислав Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник Лабораторії декаметрової радіоастрономії Полтавської гравіметричної 

обсерваторії  Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. 

 
Кедровський Сергій Миколайович, інженер І категорії відділу фізики фазових 

перетворень, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Назва дисертації: 
«Структуроутворення та функціональні властивості сплавів на основі Zr, Hf, Cu-Al, Ti-Ni та 
їх зварних з’єднань». Шифр та назва спеціальності – 01.04.13 – фізика металів. Спецрада Д 
26.168.01 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, 
бульвар академіка Вернадського, 36; тел.(044) 424-10-05). Науковий керівник: Коваль 
Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу фізики фазових 
перетворень Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Офіційні 
опоненти: Карпець Мирослав Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
в. о. завідувача кафедри металознавства та термічної обробки Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 
Невдача Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник відділу фізики плівок Інституту магнетизму НАН України та МОН України. 
 

Красікова Ірина Євгеніївна, науковий співробітник відділу прикладної математики 

та обчислювального експерименту в матеріалознавстві, Інститут проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: «Нові кількісні 

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000277


02.08.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

3 
 

методи визначення структури матеріалів у електронній мікроскопії». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада Д 26.207.01 Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ-142, вул. 

Кржижановського, 3, тел. (044) 390-87-51). Науковий керівник: Картузов Валерій 

Васильович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в 

матеріалознавстві Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. 

Офіційні опоненти: Прилуцький Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Гордієнко 

Юрій Григорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Рокицька Олена Анатоліївна,  науковий співробітник відділу фізики та технології 

жароміцних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 

України. Назва дисертації: «Особливості формування та фізико-механічні властивості 

квазікристалів та їх апроксимантів у сплавах системи Ti-Cr-(Me)-Al-Si-O». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.13 – фізика металів. Спецрада Д 26.207.01 Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (03142, м. Київ-142, вул. 

Кржижановського, 3, тел. (044) 390-87-51). Науковий керівник: Фірстов Сергій 

Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий 

співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. 

Офіційні опоненти: Устінов Анатолій Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів Інституту 

елетрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України; Прядко Тетяна Володимирівна, 

кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу металознавства евтектичних і 

швидкозагартованих сплавів Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.  

 

Ополонін Олександр Дмитрович, науковий співробітник відділу 

гетероструктурованих матеріалів, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України. Назва 

дисертації: «Принципи характеризації матеріалів за ефективним атомним номером при 

радіографічному контролі». Шифр та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, 

елементів і систем. Спецрада Д 64.052.04 Харківського національного університету 

радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 7021-016). Науковий керівник: 

Рижиков Володимир Діомидович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України. Офіційні 

опоненти: Дудник Олексій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу космічної радіофізики 

Радіоастрономічного інституту НАН України; Кудін Олександр Михайлович, доктор 

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

дисциплін Національного університету цивільного захисту України Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

 

Ковальов Євген Олександрович, науковий співробітник відділу теорії дифракції та 

дифракційної електроніки, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН 

України, м. Харків. Назва дисертації: «Відкриті резонансні системи для генераторів 

дифракційного випромінювання з розвинутим простором взаємодії». 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 керівник: Мирошниченко Володимир Семенович, 
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кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача 

відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки Інституту  радіофізики та електроніки   

ім. О. Я. Усикова НАН України. Офіційні опоненти: Маслов Вячеслав Олександрович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Селезньов Дмитро 

Георгійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного 

інституту НАН України. 

 

Погрібна Юлія Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу фізики 

реальних кристалів, Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна 

НАН України. Назва дисертації: «Механізми формування та мікроструктурні 

характеристики нанокристалічного стану титану, отриманого кріодеформацією». Шифр та 

назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Cпецрада Д 64.175.03 Фізико-

технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, 

пр. Науки, 47; тел.(057)340-22-23). Науковий керівник: Москаленко Владислав 

Андрійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник відділу фізики реальних кристалів Фізико-технічного інституту 

низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України. Офіційні опоненти: Зубарєв Євгеній 

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

металів та напівпровідників Національного технічний університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Соколенко Володимир Іванович, доктор фізико-математичних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики твердого тіла і 

конденсованого стану речовини Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України. 

 

Ханчич Катерина Юріївна, молодший науковий співробітник Науково-дослідної 

частини Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: 

«Особливості оптичних і теплофізичних властивостей системи (фулерен С60)-(о-ксилол)». 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. Спецрада 

Д41.051.01 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, 

вул. Дворянська, 2; тел. (048)723-52-54). Науковий керівник: Гоцульський Володимир 

Якович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і 

фізики теплоенергетичних та хімічних процесів Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: Якуб Євген Соломонович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Одеського 

національного економічного університету; Рудніков Євгеній Григорович, кандидат 

фізико-математичних наук, старший викладач кафедри біо-медичної кібернетики 

Національного технічного університету України «Киівський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». 

 

Ільченко Світлана Григорівна, науковий співробітник Міжнародного центру 

«Інститут прикладної оптики» НАН України. Назва дисертації: “Оптичні резонансні 

властивості метал-діелектричних багатошарових наноструктур”. 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.(525 - 12 - 20). Науковий 

керівник: Тараненко Віктор Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

директор Міжнародного центру «Інститут прикладної оптики» НАН України. Офіційні 

опоненти: Фітьо Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор 

Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного 

університету «Львівська політехніка»; Кадан Віктор Миколайович, доктор фізико-
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математичних наук, провідний науковий співробітниу відділу фотонних процесів Інституту 

фізики НАН України. 

 

 

 

 

Буніна Зінаїда Юріївна, молодший науковий співробітник відділу аналітичної хімії 

імені А. Б. Бланка, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс 

«Інститут монокристалів» НАН України. Назва дисертації: «Сорбція іонів лантаноїдів 

полімерними сорбентами з іммобілізованими О-дентатними лігандами». Шифр та назва 

спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 64.051.14 Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-

35). Науковий керівник: Бєліков Костянтин Миколайович, кандидат хімічних наук, 

старший дослідник, заступник генерального директора з наукової роботи Державної 

наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН 

України. Офіційні опоненти: Водолазька Наталія Олександрівна, доктор хімічних наук, 

професор, професор кафедри фізичної хімії Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; Кобилінська Наталія Григорівна, кандидат хімічних наук, старший 

науковий співробітник відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії 

води імені А. В. Думанського НАН України.   

 

Говор Ірина Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу люмінесцентних 

матеріалів та барвників, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс 

«Інститут монокристалів» НАН України. Назва дисертації: «Флуоресцентні системи на 

основі комбінацій чутливих до мікрооточення барвників для раціометричного визначення 

конформаційних змін протеїнів». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. 

Спецрада Д 64.051.14 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, 

м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий керівник: Татарець 

Анатолій Леонідович, кандидат хімічних наук, старший дослідник, завідувач відділу 

люмінесцентних матеріалів та барвників Державної наукової установи «Науково-

технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України. Офіційні опоненти: 

Рошаль Олександр Давидович, доктор хімічних наук, професор, виконуючий обов’язки 

директора НДІ хімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Посохов Євген Олександрович, доктор хімічних наук, старший викладач кафедри 

органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут».   

 

Кобижча Наталія Іванівна, провідний інженер відділу органічного та 

нафтохімічного синтезу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН 

України. Назва дисертації: «Синтез нових похідних піримідинтріонів та піримідиндіонів 

реакцією метатезису з закриттям циклу». Шифр та назва спеціальності – 02.00.13 – 

нафтохімія та вуглехімія. Спецрада Д 26.220.01 Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії 

ім. В.П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 296-04-09). 

Науковий керівник: Кашковський Володимир Ілліч, кандидат хімічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу органічного та нафтохімічного синтезу, заступник 

директора з наукової роботи Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря 

НАН України. Офіційні опоненти: Зажигалов Валерій Олексійович, доктор хімічних 

наук, професор, завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів 

Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України; Борисов Олександр 

Володимирович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії 

біологічно активних речовин Інституту органічної хімії НАН України. 

ХІМІЧНІ НАУКИ   

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000311
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Федоришин Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник відділу 

сорбції та тонкого неорганічного синтезу, Інститут сорбції на проблем ендоекології НАН 

України. Назва дисертації: «Вуглецьвмісні кислотні каталізатори для переестерифікації 

рослинних олій етанолом». Шифр та назва спеціальності – 02.00.13 – нафтохімія та 

вуглехімія. Спецрада Д 26.220.01 Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. 

Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 296-04-09).  Наукові 

керівники:   Стрелко Володимир Васильович, доктор хімічних наук, професор; Романова 

Ірина Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

сорбції та тонкого неорганічного синтезу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН 

України. Офіційні опоненти: Іщенко Олена Вікторівна, доктор хімічних наук, професор, 

професор кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Зубенко Степан Олександрович, кандидат хімічних наук, молодший науковий 

співробітник відділу каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. 

В. П. Кухаря НАН України. 

 

Павленко Олеся Юріївна, провідний інженер відділу функціональної кераміки на 

основі рідкісних земель Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 

України. Назва дисертації: «Отримання гомогенних фаз оксидів феруму, допованих 

катіонами Co2+, Cu2+, Zn2+ і Ni2+, та їх стабілізація вищими карбоновими кислотами». Шифр 

та назва спеціальності – 02.00.11 – колоїдна хімія. 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 керівник: Лавриненко Олена 

Миколаївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу 

функціональної кераміки на основі рідкісних земель Інституту проблем матеріалознавства 

ім. І.М. Францевича НАН України. Офіційні опоненти: Горбик Петро Петрович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу наноматеріалів Інституту хімії 

поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України; Міщук Наталія Олексіївна, доктор хімічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу електрохімії та адсорбції на мінеральних 

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

 

 

 

Легедза Олексій Віталійович, молодший науковий співробітник, Інститут 

фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Назва дисертації: «Активація м’язів руки 

людини в умовах зорового відстеження базових параметрів двосуглобових рухів». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Шифр спеціалізованої ради Д 

26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. 

Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, 

професор, доктор біолологічних наук, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. 

Богомольця НАН України. Офіційні опоненти: Ільїн Володимир Миколайович, доктор 

біологічних наук, професор, професор кафедри медико-біологічних дисциплін 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; Ноздренко Дмитро 

Миколайович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник НДС «Біофізика» ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Брен Олександр Геннадійович, старший викладач кафедри ботаніки і садово-

паркового господарства, Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ   

https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0003684
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02.08.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

7 
 

Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Водорості солоних приморських водойм 

Приазовського національного природного парку». Шифр та назва спеціальності – 03.00.05 – 

ботаніка. Спецрада Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 

(01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; т. (044)234-40-41). Науковий керівник: Солоненко 

Анатолій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, ректор Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: 

Костіков Ігор Юрійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології 

рослин ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Михайлюк Тетяна Іванівна, кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу фікології, ліхенології та 

бріології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. 

 

Федічкіна Раїса Андріївна, молодший науковий співробітник Інституту фізіології 

ім. О. О. Богомольця НАН України. Назва дисертації: «Роль різних шляхів метаболізму L-

цистеїну в реакціях серця на навантаження». Шифр та назва спеціальності – 03.00.13 – 

фізіологія людини і тварин. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.198.01 Інституту фізіології 

ім. О. О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. (044) 256-

24-46). Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Офіційні 

опоненти: Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 

фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Коваленко Станіслав Олександрович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Навчально-

наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я.  

 

Чайка Анна Володимирівна, науковий співробітник лабораторії гігієни планування 

та забудови населених місць, Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О. 

М. Марзєєва НАМН України». Назва дисертації:  «Гігієнічна оцінка умов розміщення та 

експлуатації закладів охорони здоров’я, вбудованих в житлові будинки». Шифр та назва 

спеціальності – 14.02.01 – гігієна та професійна  патологія. Спецрада Д 26.604.01 Державної 

установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» (02094, м. 

Київ, вул. Попудренка, 50; т. 292-06-29). Науковий керівник: Махнюк Валентина 

Михайлівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, лікар-гігієніст вищої 

кваліфікаційної категорії, завідувач лабораторії гігієни планування та забудови населених 

місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України». Офіційні 

опоненти: Гаркавий Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри гігієни та екології №3 Національного медичного університету імені О. О. 

Богомольця МОЗ України;  Назаренко Василь Іванович, доктор біологічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних 

факторів виробничого середовища Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю. 

І. Кундієва НАМН України». 

 

Рибалка Інна Олександрівна, старший викладач кафедри інженерної екології міст, 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Назва 

дисертації: «Омела біла (Viscum album L.) в біоценозах м. Харків: екологічна ніша, 

шкодочинність, динаміка популяції». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. 

Спецрада К 35.257.01 Інституту екології Карпат НАН України (79026, м. Львів, вул. 

Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30). Науковий керівник: Стольберг Фелікс 

Володимирович, доктор технічних наук, професор. Офіційні опоненти: Третяк Платон 

Романович, доктор біологічних наук, професор, завідувач виробничою практикою 

Прикарпатського лісогосподарського коледжу; Гамуля Юрій Гарійович, кандидат 
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біологічних наук, доцент, декан біологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Савицька Анастасія Григорівна, молодший науковий співробітник відділу 

прикладної музеології, Державний природознавчий музей НАН України. Назва дисертації: 

«Бріофіти в структурі лісових фітоценозів карпатської частини басейну річки Дністер». 

Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада К 35.257.01 Інституту екології 

Карпат НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, тел. (032) 270-74-30). 

Науковий керівник: Третяк Платон Романович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач практикою Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства і туризму. 

Офіційні опоненти: Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри ботаніки, екології та методології навчання біології біологічного 

факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Соханьчак Роман Романович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу 

екоморфогенезу Інституту екології Карпат НАН України. 

 

 

 

 

Амашукелі Тетяна Аркадіївна, молодший науковий співробітник, Інститут 

геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. Назва дисертації: «Структура літосфери 

південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи за новітніми профілями ГСЗ». 

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 керівник: Муровська Ганна Валеріївна, доктор 

геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна 

НАН України. Офіційні опоненти: Вижва Сергій Андрійович, доктор геологічних наук, 

директор ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Лісний Георгій Дмитрович, доктор геологічних наук, радник генерального 

директора ТОВ «Геоюніт». 

 

Бала Володимир Володимирович, начальник відділу методики геолого-

економічної оцінки мінеральної сировини та експертизи родовищ твердих горючих і 

рудних корисних копалин, Державна комісія України по запасах корисних копалин. Назва 

дисертації: «Геолого-економічні критерії оцінки вугільних родовищ із незначними 

запасами». 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; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Михайлов 

Володимир Альбертович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології 

родовищ корисних копалин навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Улицький Олег 

Андрійович, доктор геологічних наук, доцент, доцент кафедри геології, директор 

навчально-наукового інституту екологічної безпеки та управління Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів; Лижаченко Наталя Миколаївна, кандидат геологічних наук, старший науковий  

співробітник відділу «Науковий центр аналітичних випробувань стану параметрів 

довкілля» Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної 

академії наук України». 

 

Соболь Василь Володимирович, заступник голови, Державна комісія України по 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ   
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запасах корисних копалин з питань нафти та газу. Назва дисертації: «Особливості 

формування зони проникнення промивальних рідин за даними геофізичних досліджень 

свердловин та вдосконалення технологій збільшення припливу вуглеводнів». 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; 

тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Карпенко Олексій Миколайович, доктор 

геологічних наук, професор, завідувач  кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Лісний Георгій Дмитрович, доктор геологічних наук, доцент, радник 

генерального директора ТОВ «Геоюніт»; Бондаренко Максим Сергійович, кандидат 

геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу нафтогазової 

геофізики Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. 

 

 

 

Пелех Андрій Богданович, асистент кафедри будівельних конструкцій та мостів, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Несуча здатність та 

деформативність стиснутих дерев’яних елементів при локальному впливі високих 

температур». Шифр та назва спеціальності − 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та 

споруди. Спецрада – Д 35.052.17 Національного університету «Львівська політехніка» 

(79013, м. Львів, вул. С. Бандери,12; тел. (032) 258-26-50). Науковий керівник: Демчина 

Богдан Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних 

конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерних систем Національного 

університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Поздєєв Сергій Валерійович, 

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 

України Міністерства освіти і науки України; Гомон Святослав Святославович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри міського будівництва та господарства Національного 

університету водного господарства та природокористування. 

 

Турба Юрій Васильович, старший викладач кафедри автомобільних доріг та 

мостів, Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Тріщиностійкість дисперсно-армованого бетону». Шифр та назва спеціальності − 05.23.05 

– будівельні матеріали та вироби. Спецрада Д 35.052.17 Національного університету 

«Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,12; тел. (032)  258-26-50). 

Науковий керівник: Солодкий Сергій Йосифович, доктор технічних наук, професор,  

Офіційні опоненти: Толмачов Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету; Андрійчук Олександр 

Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва та цивільної 

інженерії Луцького національного технічного університету. 

 

Зубарев Анатолій Анатолійович, доцент кафедри кондиціонування та 

рефрижерації, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.  

Назва дисертації: «Підвищення ефективності охолодження повітря газових двигунів 

бромистолітієвою холодильною машиною». 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 керівник: Трушляков Євген Іванович, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри кондиціонування та рефрижерації Національного 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ   
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університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Тітлов 

Олександр Сергійович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики Одеської національної академії 

харчових технологій; Тарасова Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН 

України. 

 

Кобалава Галина Олександрівна, викладач кафедри теплотехніки, Херсонська філія 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Назва дисертації: 

«Вдосконалення системи проміжного охолодження багатоступеневих компресорів 

застосуванням термопресора».  Шифр та назва спеціальностім – 05.14.06 – технічна 

теплофізика та промислова теплоенергетика. Спецрада Д 41.088.03 Одеської національної 

академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 7253284). 

Науковий керівник: Коновалов Дмитро Вікторович, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теплотехніки Херсонської філії Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Басок Борис Іванович, 

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 

теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН 

України; Соломаха Андрій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

теплоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 Козловський Сергій Володимирович, старший викладач кафедри суднових 

енергетичних установок та технічної експлуатації, Одеський національний морський 

університет.  Назва дисертації: «Термодинамічні властивості бінарних сумішей діоксиду 

вуглецю з метаном, етаном і пропаном». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – технічна 

теплофізика та промислова теплоенергетика. Спецрада Д 41.088.03  Одеської національної 

академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 7253284). 

Науковий керівник: Вассерман Олександр Анатолійович , доктор технічних наук, 

професор. Офіційні опоненти: Недоступ Вадим Іоаннович, доктор технічних наук, 

професор, головний науковий співробітник фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського 

НАН України; Лапардін Микола Інокентійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики Одеської національної 

академії харчових технологій. 

 

 Осадчук Євген Олександрович, старший викладач кафедри фізико-математичних 

наук , Одеська національна академія харчових технологій. Назва дисертації: «Дослідження 

процесів в абсорбційних термотрансформаторах в режимі отримання води з використанням 

сонячної енергії». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – технічна теплофізика та 

промислова теплоенергетика. Спецрада Д 41.088.03  Одеської національної академії 

харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 7253284). Науковий 

керівник: Кирилов Володимир Харитонович , доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри фізико-математичних наук Одеської національної академії харчових технологій. 

Офіційні опоненти: Кравець Володимир Юрійович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри атомних електростанцій і інженерної 

теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут»; Радченко Микола Іванович, доктор  технічних наук, професор, завідувач 

кафедри кондиціювання та рефрижерації Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

 

 Петушенко Сергій Миколайович,  викладач вищої категорії предметів 
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холодильного циклу, Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії 

харчових технологій. Назва дисертації: «Розробка систем охолодження для первинної 

низькотемпературної обробки та зберігання зерна дрібнонасінєваних культур». 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) 725-32-84). Науковий керівник: Тітлов 

Олександр Сергійович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазових 

технологій, інженерії та теплоенергетики Одеської національної академії харчових 

технологій. Офіційні опоненти: Радченко Микола Іванович, доктор  технічних наук, 

професор, завідувач кафедри кондиціювання та рефрижерації Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Потапов Володимир Олексійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри енергетичного машинобудування, інженерних 

та фізико-математичних дисциплін Харківського державного університету харчування та 

торгівлі. 

 

Пирисунько Максим Андрійович, викладач кафедри суднового 

машинобудуваняяня та енергетики Херсонської філії Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова.  Назва дисертації: «Підвищення 

екологоенергетичної ефективності суднової енергоустановки охолодженням циклового 

повітря холодильними машинами». Шифр та назва спеціальності - 05.05.14 – холодильна, 

вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання. Спецрада Д41.088.03 Одеської 

національної академії харчових технологій (65039, м.Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 

7253284). Науковий керівник: Радченко Роман Миколайович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри турбін Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Гакал Павло Григорович, доктор технічнихнаук, 

доцент, завідувач кафедри аерокосмічної теплотехніки Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Петраш Віталій 

Дем’янович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплогазопостачання і 

вентиляції Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

 

Дворник Антон Миколайович, завідувач лабораторії досліджень будівель та 

споруд при небезпечних геологічних процесах, Державне підприємство «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Назва дисертації: «Зміна 

напружено-деформованого стану основи при динамічних впливах від метрополітену». 

Шифр та назва спеціальності  05.23.02  основи і фундаменти. Спецрада К 26.833.01 

Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій» Мінрегіону України (03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2; тел. (044) 

249-72-34). Науковий керівник: Калюх Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Державного підприємства «Державний науково-

дослідний інститут будівельних конструкцій». Офіційні опоненти: Стефанишин Дмитро 

Володимирович, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії 

наук України; Савицький Олег Анатолійович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН 

України. 

 

Дунін Володимир Андрійович, науковий співробітник лабораторії теорії 

сейсмостійкості та динамічних випробувань, Державне підприємство «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Назва дисертації: «Вплив 

промислових вибухів на довговічність конструкцій будівель в умовах м. Кривий Ріг». 

Шифр та назва спеціальності  05.23.01  будівельні конструкції, будівлі та споруди. 



02.08.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

12 
 

Спецрада К 26.833.01 Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій» Мінрегіону України (03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2; 

тел. (044) 249-72-34). Науковий керівник: Калюх Юрій Іванович, доктор технічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Державного підприємства «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Офіційні опоненти: Бойко Віктор 

Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з 

проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів Інституту гідромеханіки НАН 

України; Довженко Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, професор 

кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

 

Чистякова Інна Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу 

автоматизованих інформаційних систем, Інститут програмних систем НАН України. Назва 

дисертації: «Метод відображення між дескриптивною логікою та реляційною моделлю 

даних». Шифр та назва спеціальності – 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем. Спецрада Д 26.001.09 Київського національного 

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

тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Резніченко Валерій Анатолійович, кандидат 

фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу 

автоматизованих інформаційних систем Інституту програмних систем НАН України. 

Офіційні опоненти: Сидоров Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Франчук Олег Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мережевих 

технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Чиркова Катерина Сергіївна, начальник відділу автоматизованої системи 

управління, Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний 

центр служби крові». Назва дисертації: «Моделі, методи та інформаційна технологія вибору 

варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем». 

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 керівник: Міхнова Аліна Володимирівна, 

кандидат технічних наук, доцент, начальник навчального відділу Харківського 

національного університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Малахов Євгеній 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного 

забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова; Доценко Сергій Ілліч, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри 

спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного 

транспорту.  

 

Гордєєв Сергій Олександрович, молодший науковий співробітник відділу 

монокристалів надтвердих матеріалів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля 

НАН України. Назва дисертації «Спрямоване керування щільністю зародкоутворення при 

спонтанній розчин-розплавній кристалізації монокристалів алмазу з підвищеною 

однорідністю властивостей». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. 

Спецрада Д 26.230.01 Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 

(04074, м. Київ-74, вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). Науковий керівник – 

Івахненко Сергій Олексійович,  доктор технічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу монокристалів надтвердих матеріалів Інституту надтвердих матеріалів 

ім. В. М. Бакуля НАН України. Офіційні опоненти: Волкогон Володимир Михайлович, 
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доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії інструментального 

матеріалознавства Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 

України; Бояринцев Андрій Юрійович, старший дослідник, доктор технічних наук, 

заступник директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.  

 

Тимошенко Вікторія Вікторівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

технологій дисперсних надтвердих матеріалів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. 

Бакуля НАН України. Назва дисертації «Вдосконалення алмазних шліфпорошків марок 

АС6–АС20 абразивного призначення спрямованою зміною їхніх розмірів та фізико-

механічних характеристик». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. 

Спецрада  Д 26.230.01 Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 

(04074, м. Київ-74, вул. Автозаводська, 2, тел. (044) 468-86-32). Науковий керівник – 

Ільницька Галина Дмитрівна, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, 

завідувач лабораторії технологій дисперсних надтвердих матеріалів Інституту надтвердих 

матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Офіційні опоненти: Маслов Володимир 

Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу фізико-технічних основ 

сенсорного матеріалознавства Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лошкарьова 

НАН України; Аврамчук Світлана Костянтинівна, кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії інструментального 

матеріалознавства Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 

України.  

 

Антонів Володимир Ярославович, асистент кафедри автоматизованих систем 

управління, Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Інформаційні технології паралельного сортування та пошуку даних». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 35.052.14 Національного 

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

23-98). Науковий керівник: Цмоць Іван Григорович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри автоматизованих систем управління Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Сеньківський Всеволод Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій Української академії друкарства; Гнатчук Єлизавета Геннадіївна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного 

програмування Хмельницького національного університету. 

 

Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна, асистент кафедри технології 

машинобудування та металорізальних верстатів, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: «Підвищення ефективності 

механічного оброблення загартованих великомодульних шевронних коліс при швидкісному 

зубофрезеруванні». Шифр та назва спеціальності – 05.03.01 – процеси механічної обробки, 

верстати та інструменти. Спецрада Д 12.105.02 Донбаської державної машинобудівної 

академії (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий 

керівник: Клочко Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: 

Воронцов Борис Сергійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології 

машинобудування Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кобельник Володимир Романович, 

кандидат технічних наук, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та 

машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 
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Барахов Костянтин Петрович, старший викладач кафедри вищої математики та 

системного аналізу Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут».  Назва дисертації: «Статичний напружено-

деформований стан клейових з’єднань внапуск». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – 

механіка деформівного твердого тіла. Спецрада    Д 64.180.01  Інституту  проблем   

машинобудування   ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул. 

Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-24). Науковий керівник: Курєннов Сергій 

Сергійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри вищої математики та 

системного аналізу Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Ткачук Микола Миколайович, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник кафедри інформаційних технологій 

та систем колісних і гусеничних машин імені О. О. Морозова Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; Угрімов Сергій Вікторович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту  проблем   машинобудування   ім. А. М. 

Підгорного НАН України.  

 

Корнюшин Віктор Миколайович, завідувач відділу проектування науково-

експериментальних зразків техніки та обладнання, Національний науковий центр «Інститут 

механізації та електрифікації сільського господарства». Назва дисертації: «Обґрунтування 

параметрів комбінованого робочого органа картоплезбиральної машини». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. Спецрада Д 27.358.01 Національного наукового центру «Інститут механізації 

та електрифікації сільського господарства» НААН України (08631, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11; тел. (04571) 31-100). Науковий 

керівник: Адамчук Валерій Васильович, доктор технічних наук, професор, директор 

Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського 

господарства. Офіційні опоненти: Булгаков Володимир Михайлович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри механіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Труханська Олена Олександрівна, кандидат технічних 

наук, доцент, завідувачка кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького 

державного аграрного університету. 

 

Кустов Сергій Олександрович, в.о. заступника директора Державного підприємства 

«Науково-технічний центр сертифікації «Агросепро» НААН». Назва дисертації: 

«Підвищення показників якості роботи селекційних зернозбиральних комбайнів». Шифр та 

назва спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. Спецрада Д 27.358.01 Національного наукового центру «Інститут механізації 

та електрифікації сільського господарства» НААН України (08631, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11; тел. (04571) 31-100). Науковий 

керівник: Степаненко Сергій Петрович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу перспективних технологій і технічних засобів для збирання, 

обробки та зберігання урожаю зернових і олійних культур Національного наукового 

центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Офіційні 

опоненти: Леженкін Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри сільськогосподарського машинобудування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; Васильковський Олексій 

Михайлович, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри 

сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного 

технічного університету. 
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Максимів Олексій Петрович, викладач кафедри інформаційних технологій,  

Приватний заклад вищої освіти «ІТ СТЕП Університет». Назва дисертації: «Інформаційна 

технологія ідентифікації полум’я згортковими нейронними мережами в системах 

відеоспостереження». 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 керівник: Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри інформаційних технологій Приватного закладу вищої освіти «ІТ 

СТЕП Університет». Офіційні опоненти: Сеньківський Всеволод Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій Української академії друкарства; Дейнеко Анастасія Олександрівна, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри штучного інтелекту Харківського національного 

університету радіоелектроніки. 

 

Пустовіт Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник, Інститут 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.  Назва дисертації: 

«Застосування теорії екстремальних графів до сучасних проблем інформаційної безпеки». 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 26.255.01 

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (03186, м. 

Київ, Чоколівський бульвар, 13; тел. (044) 245-87-97). Науковий керівник: Устименко 

Василь Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу 

інформаційної безпеки Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору 

НАН України. Офіційні опоненти: Петравчук Анатолій Петрович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і математичної логіки механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Семко Віктор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки факультету інформаційної та кібернетичної 

безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка.  

 

Новаковська Вікторія Яківна, асистент кафедри будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Назва 

дисертації: «Підвищення теплостійкості та водостійкості бітумного в’яжучого для 

поверхневої обробки модифікацією емульсій водним катіонним латексом». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. Спецрада Д 64.059.01 

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

Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 707-37-80). Науковий керівник: Жданюк Валерій 

Кузьмович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва та 

експлуатації автомобільних доріг Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. Офіційні опоненти: Гамеляк Ігор Павлович, доктор технічних наук, 

завідувач кафедри аеропортів Національного транспортного університету; Сідун Юрій 

Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Автомобільні дороги та 

мости» Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Олійник Олена Андріївна, старший викладач, Державний університет інфраструктури 

та технологій. Назва дисертації: «Наукові основи проектування симетричних стрілочних 

переводів за умови безпеки руху коліс в межах відведених вістряків». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.06 – залізнична колія. Спецрада К 26.820.01 Державного університету 

інфраструктури та технологій (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9, тел. (044) 482-51-

26). Науковий керівник: Даніленко Едуард Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри залізничної колії та колійного господарства Державного університету 

інфраструктури та технологій. Офіційні опоненти: Курган Дмитро Миколайович, доктор 

технічних наук, доцент кафедри транспортної інфраструктури Українського державного 
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університету науки і технологій; Вітольберг Володимир Геннадійович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри залізничної колій і транспортних споруд Українського 

державного університету залізничного транспорту.  

 

Тріщ Андрій Романович, аспірант кафедри інформаційних компютерних 

технологій і математики, Українська інженерно-педагогічна академія. Назва дисертації: 

«Оцінювання взаємозамінності глибоких координованих отворів у машинобудуванні з 

застосуванням інформаційних систем». Шифр та назва спеціальності – 05.01.02 – 

стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Спецрада К 64.108.04 

Української інженерно-педагогічної академії (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; 

тел. (057) 733-78-88). Науковий керівник: Гордєєв Андрій Сергійович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри інформаційних компютерних технологій і математики 

Української інженерно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: Васілевський 

Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри метрології 

та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету; Яковлев 

Максим Юрійович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України. 

 

Сорока Ольга Олексіївна, старший викладач, Державний університет 

інфраструктури та технологій. Назва дисертації: «Діагностика стану стрілочних переводів 

та прогнозування нормативних та гарантійних строків їх служби». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.06 – залізнична колія. Спецрада К 26.820.01 Державного університету 

інфраструктури та технологій (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9, тел. (044) 482-51-

26). Науковий керівник: Даніленко Едуард Іванович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри залізничної колії та колійного господарства Державного університету 

інфраструктури та технологій. Офіційні опоненти: Курган Микола Борисович, доктор 

технічних наук, професор кафедри транспортної інфраструктури Українського державного 

університету науки і технологій; Потапов Дмитро Олександрович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри залізничної колії і транспортних споруд Українського державного 

університету залізничного транспорту.  

 

Алнаері Фрхат Алі, координатор для лівійських пацієнтів, Посольство Держави 

Лівія в Україні. Назва дисертації:  «Моделі та методи реконфігурації 

самовідновлювального сегмента телекомунікаційної мережі». Шифр та назва спеціальності 

– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада Д 64.820.01 Українського 

державного університету залізничного транспорту (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; 

тел. (057) 730-10-81). Науковий керівник: Шефер Олександр Віталійович, доктор 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Офіційні 

опоненти: Пустовойтов Павло Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри систем інформації Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Жученко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку Українського державного університету 

залізничного транспорту. 

 

Водолазський Євген Валерійович, старший науковий співробітник відділу 

розпізнавання образів, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем НАН та МОН України. Назва дисертації: «Ефективні методи обчислення 

схожості зображень у метриці Фреше». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

інформаційні технології. Спецрада – Д 26.171.01 Міжнародного науково-навчального 
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центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (03187, м. Київ, просп. 

Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-25-49). Науковий керівник: Шлезінгер Михайло 

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

відділу розпізнавання образів Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 

технологій та систем НАН та МОН України. Офіційні опоненти: Воробель Роман 

Антонович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник  

Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України; Березський Олег 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної 

інженерії Західноукраїнського національного університету. 

 

Лалаянц Олександр Іванович, молодший науковий співробітник, Інститут 

сцинтиляційних матеріалів НАН України. Назва дисертації: «Отримання сцинтиляційних 

кристалів селеніду цинку для сучасних томографічних систем та кріогенних детекторів». 

Шифр і назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 64.169.01 Інституту 

монокристалів НАН України (61072, м.Харків, пр. Науки, 60; тел. (057) 341-04-49). 

Науковий керівник: Галкін Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України. Офіційні 

опоненти: Мігаль Валерій Павлович, доктор технічних наук, професор, професор 

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

інститут» МОН України; Старіков Вадим Володимирович, доктор технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри технічної кріофізики Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

 

Матвієнко Оксана Олегівна, молодша наукова співробітниця, Інститут 

монокристалів НАН України. Назва дисертації: «Закономірності формування та властивості 

нанокомпозитних плівок на основі фоточутливих полімерів та напівпровідникових 

наночастинок». Шифр і назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 

64.169.01 Інституту монокристалів НАН України (61072, м.Харків, пр. Науки, 60; тел. (057) 

341-04-49). Науковий керівник: Крижановська Олександра Сергіївна, кандидат 

технічних наук, старша наукова співробітниця Інституту монокристалів НАН України. 

Офіційні опоненти: Саввова Оксана Вікторівна, доктор технічних наук, професор, 

професорка кафедри хімії та інтегрованих технологій Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова; Авраменко В’ячеслав 

Леонідович, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технології пластичних 

мас і біологічно активних полімерів Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

 

Іванюк Наталія Іванівна, асистент кафедри інформаційно-телекомунікаційних 

технологій та систем, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 

Назва дисертації: «Вібраційний контроль технічного стану лопатевого апарату 

газоперекачувальних агрегатів». Шифр та назва спеціальності – 05.11.13 – прилади і методи 

контролю та визначення складу речовин. Спецрада Д 20.052.03 Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник: Заміховський Леонід 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-

телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. Офіційні опоненти: Петрук Василь Григорович, доктор 

технічних наук, професор, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу 

довкілля; Горошко Андрій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри фізики і електротехніки Хмельницького національного університету.  
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Мельник Віталій Дмитрович, асистент кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу. Назва дисертації: «Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень 

при бурінні нафтогазових свердловин». Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – 

автоматизація процесів керування. Спецрада Д 20.052.03 Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник: Шекета Василь Іванович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Офіційні 

опоненти: Мещеряков Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»; Савків Володимир Богданович, кандидат 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і 

виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.  

 

Рахімі Яшар, менеджер з маркетингу, ФОП «Юрченко Л. І.» Назва дисертації: 

«Нечітка мережева модель та методи інформаційного підтримування повних ланцюгів 

постачання товарів бакалійної групи». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

Інформаційні технології. Спецрада Д 73.052.04 Черкаського державного технологічного 

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

керівник: Підгорний Микола Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, декан 

факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Черкаського 

державного технологічного університету. Офіційні опоненти: Євланов Максим 

Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних 

управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки; Мороз 

Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного 

забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». 

 

Гардер Дмитро Андрійович, головний технолог, Державне підприємство 

«Дослідний завод спецелектрометалургії Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 

Національної академії наук України». Назва дисертації: «Інформаційна технологія 

прийняття рішень для управління автоматизованим лазерним зварюванням тонкостінних 

конструкцій». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 –Інформаційні технології. Спецрада 

Д 73.052.04 Черкаського державного технологічного університету (18006, м. Черкаси, бул. 

Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник: Рудницький Володимир 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної безпеки 

і комп’ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету. Офіційні 

опоненти: Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Квасніков Володимир Павлович, доктор 

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

та технологій Національного авіаційного університету. 

 

Дубовик Денис Дмитрович, молодший науковий співробітник, Інститут технічної 

механіки НАН України і Державного космічного агентства України. Назва дисертації: 

«Інформаційна технологія оцінки замулення штучних водосховищ». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 73.052.04 Черкаського 

державного технологічного університету (18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460; тел. 
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(0472) 71-00-92). Науковий керівник: Алпатов Анатолій Петрович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач відділу системного аналізу та проблем керування Інституту 

технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України. Офіційні 

опоненти: Тесля Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри інформаційних технологій проєктування Черкаського державного технологічного 

університету; Лутай Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри мехатроніки та електротехніки Національного аерокосмічного університету ім. М. 

Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

 

Кришталь Василь Миколайович, старший викладач кафедри пожежної тактики та 

аварійно-рятувальних робіт, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України. Назва дисертації: 

«Еволюційні технології підтримки прийняття рішень при комплектуванні аварійно-

рятувальної техніки». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. 

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

Черкаси, бул. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник: Снитюк Віталій 

Євгенович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Аль-

Амморі Алі Нурддинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного 

транспортного університету України; Мусієнко Андрій Петрович, доктор технічних наук, 

доцент, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». 

 

Саприкін Олександр Сергійович, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Моделi автоматизованого аналізу та діагностування поліморфних вірусів у комп’ютерних 

системах та мережах». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та 

компоненти. Спецрада Д 64.052.01 Харківського національного університету 

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

Чумаченко Світлана Вікторівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного 

університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Мірошник Марина Анатоліївна, 
доктор технічних наук, професор,  професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних 

систем Українського державного університету залізничного транспорту; Леонов Сергій 

Юрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки і 

програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут».  

 

Цибух Андрій Володимирович, старший викладач кафедри автоматизованих 

електромеханічних систем, Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Лазерна технологія сортування 

овець по кольору шерсті при формуванні стада». Шифр та назва спеціальності – 05.11.17 – 

біологічні та медичні прилади і системи. Спецрада Д 64.832.01 Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (61002, м. Харків, 

вул. Алчевських, 44; (057) 700-38-88). Науковий керівник: Лисиченко Микола 

Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизованих 

електромеханічних систем, перший проректор Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Аврунін 

Олег Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної 

інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки; Попрядухін Вадим 
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Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехнологій і 

теплових процесів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. 

 

 Благая Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри аеронавігаційних 

систем, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Модель функціонування 

системи пілот-літак при управлінні рухом на етапі посадки». Шифр та назва спеціальності – 

05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада  Д 26.062.03 Національного авіаційного 

університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, тел. (044) 497-51-51). Науковий 

керівник: Павлова Світлана Вадимівна, доктор технічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, завідувач кафедри авіоніки Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Шепетуха Юрій Михайлович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник відділу інтелектуального управління, Міжнародний науково-навчального 

центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. 

 

Бронніков Артем Ігорович, старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, автоматизації та мехатроніки, Харківський національний університет 

радіоелектроніки. Назва дисертації: «Моделі та методи адаптивного візуального керування 

роботами». Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів керування. 

Спецрада Д 64.052.08 Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, м. 

Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий керівник: Цимбал Олександр 

Михайлович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерно-

інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного 

університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Купін Андрій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп`ютерних систем та мереж Криворізького 

національного університету; Хавіна Інна Петрівна, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Харківського національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

 

Горобець Євген Володимирович, фахівець, ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство «Укртрансакад». Назва дисертації: «Розвиток методів оцінки міцності та 

витривалості несучих конструкцій рухомого складу залізниць». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Спецрада Д 08.820.02 

Дніпровського національного університету залізничного транспорт імені академіка В. 

Лазаряна (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; (0562) 373-15-39). Науковий керівник: 

Довганюк Степан Степанович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

«Вагони та вагонне господарство» Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна. Офіційні опоненти: Білодіденко Сергій 

Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин і агрегатів 

металургійного виробництва Національної металургійної академії України; Каращук 

Вікторія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри електромеханіки та 

рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та технологій. 

 

Гребенок Тетяна Петрівна, молодший науковий співробітник, Інститут проблем 

матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: «Формування 

структури та властивостей твердих сплавів на основі карбіду титану з добавками інших 

карбідів». Шифр та назва спеціальності – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні 

матеріали. Спецрада Д 26.207.03 Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича 
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НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 390-87-51). Науковий 

керівник: Ковальченко Михайло Савич, доктор технічних наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН 

України. Офіційні опоненти: Роїк Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, 

в. о. завідувача кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Матвійчук Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник відділу спікання твердих сплавів та вольфрамомісних композитів Інституту 

надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України . 

 

Дерев’янка Олександра Васильовича, науковий співробітник, Інститут проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: «Особливості 

сплавоутворення при консолідації порошкових матеріалів на основі абразив-металевих 

систем під дією електричного струму». Шифр та назва спеціальності – 05.16.06 – 

порошкова металургія і композиційні матеріали. Спецрада Д.26.207.03 Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. 

Кржижановського, 3; тел. (044) 390-87-51). Науковий керівник: Райченко Олександр 

Іванович, доктор технічних наук, професор; Згалат-Лозинський Остап Бронiславович, 

доктортехнічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу термомеханічної 

обробки тугоплавких матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича 

НАН України. Офіційні опоненти: Богомол Юрій Іванович, доктор технічних наук, 

доцент, в. о. завідувача кафедри «Високотемпературних матеріалів та порошкової 

металургії» Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Присташ Микола Сергійович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник відділу імпульсної обробки дисперсних систем Інституту імпульсних 

процесів і технологій НАН України. 

 

Долгоруков Сергій Олегович, провідний фахівець навчальної лабораторії 

авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів кафедри авіаційних комп’ютерно-

інтегрованих комплексів, Національний авіаційний університет. Назва дисертації  

«Автоматизоване проектування випробувального стенду навігаційного обладнання». Шифр 

та назва спеціальності  05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Спецрада 

Д 26.062.08  Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, просп. Гузара 

Любомира 1; тел. (044) 408-85-55). Науковий керівник: Синєглазов Віктор Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих 

комплексів Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Бідюк Петро 

Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри математичних методів системного 

аналізу Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Глазунов Микола 

Михайлович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу 

методів негладкої оптимізації №120 Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН 

України. 

 

Карабецький Денис Петрович, фізична особа-підприємець. Назва дисертації  

«Автоматизоване проектування гібридних сонячних енергетичних систем». Шифр та назва 

спеціальності  05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Спецрада Д 

26.062.08  Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара 1; 

тел. (044) 408-58-43). Науковий керівник: Синєглазов Віктор Михайлович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих 

комплексів Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Глазунов Микола 
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Михайлович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу 

№120 Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; Будько Василь 

Іванович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії 

факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 Куценко Олександр Вікторович, молодший науковий співробітник кафедри 

аеронавігаційних систем науково-дослідної частини, Національний авіаційний університет. 

Назва дисертації: «Методи диференційної навігації повітряних суден за сигналами 

глобальних навігаційних супутникових систем». Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 – 

навігація та управління рухом. Спецрада  Д 26.062.03 Національного авіаційного 

університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, тел. (044) 497-51-51). Науковий 

керівник: Конін Валерій Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

аеронавігаційних систем факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Чепіженко Валерій 

Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 

комп’ютерних інформаційних систем та технологій Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Товкач 

Ігор Олегович, кандидат технічних наук, асистент кафедри радіотехнічних систем 

радіотехнічного факультету Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  

 

Лівіцький Олександр Миколайович, асистент кафедри експлуатації та ремонту 

машин факультету будівництва та транспорту, Центральноукраїнський національний 

технічний університет. Назва дисертації: «Підвищення надійності автотракторної техніки 

елементно-модульною системою технічного обслуговування і ремонту». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада К 64.832.03 

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-98). Науковий керівник: 

Аулін Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного 

університету. Офіційні опоненти: Дубінін Євген Олександрович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технології машинобудування та ремонту машин Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету; Цимбал Сергій Володимирович, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту 

Вінницького національного технічного університету.  

 

Макаренко Олена Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу  

реологічних та фізико-хімічних основ технології порошкових матеріалів, Інститут проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: «Особливості 

структурно-фазових перетворень та термостабільність високоентропійних сплавів системи 

Cr–Fe–Co–Ni і покриттів VNbTiHfZr». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада Д 26.207.03 Інституту проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 

390-87-51). Науковий керівник: Карпець Мирослав Васильович, доктор фізико-

математичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри фізичного матеріалознавства та 

термічної обробки Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Дурягіна Зоя Антонівна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів Національного 

університету «Львівська політехніка»; Рудь Олександр Дмитрович, доктор фізико-
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математичних наук, професор, завідувач відділу фізики дисперсних систем Інституту 

металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України.  

 

Отиченко Оксана Миколаївна, науковий співробітник відділу функціональних 

матеріалів медичного призначення, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. 

Францевича НАН України. Назва дисертації: «Композиційний матеріал біомедичного 

призначення на основі біогенного гідроксиапатиту, модифікованого магнетитом». Шифр та 

назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 26.207.03 Інституту 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. 

Кржижановського, 3; тел. (044) 390-87-51). Науковий керівник: Уварова Ірина 

Володимирівна, доктор технічних наук, професор. Офіційні опоненти: Савчук Петро 

Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства та пластичного 

формування конструкцій машинобудування Луцького національного технічного 

університету; Юрженко Максим Володимирович, доктор технічних наук, старший 

дослідник, завідувач відділу зварювання пластмас Інституту електрозварювання ім. Є. О. 

Патона НАН України. 

 

Майданюк Сергій Володимирович, асистент кафедри конструювання машин, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Розробка конструкції відрізних фрез з 

різнонаправленими зубцями». Шифр та назва спеціальності – 05.03.01 – процеси механічної 

обробки, верстати та інструменти. Спецрада К 14.052.02 Державного університету 

«Житомирська політехніка» (10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 

24-14-22). Науковий керівник: Охріменко Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри технології машинобудування Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні 

опоненти: Клочко Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Балицька Наталія 

Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри механічної інженерії 

Державного університету «Житомирська політехніка». 

 

 Просвірін Дмитро Андрійович, начальник бюро авіатранспортного підрозділу,  

ДП «Антонов». Назва дисертації: «Підвищення якості автоматичного управління 

регіонального літака при заході на посадку в умовах збурень». Шифр та назва спеціальності 

– 05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада  Д 26.062.03 Національного 

авіаційного університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, тел. (044) 497-51-51). 

Науковий керівник: Харченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, 

директор науково-навчального центру «Аерокосмічний центр» Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Писарчук Олексій Олександрович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки факультету інформатики та 

обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Баранов Георгій Леонідович,  доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій 

Національного транспортного університету.  

 

Слонь Віктор Вікторович, асистент кафедри експлуатації та ремонту машин 

факультету будівництва та транспорту, Центральноукраїнський національний технічний 

університет. Назва дисертації: «Підвищення довговічності силових агрегатів транспортних 

машин використанням олив з присадкою на основі геомодифікатора». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада К 64.832.03 
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Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-98). Науковий керівник: 

Аулін Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного 

університету. Офіційні опоненти: Наглюк Іван Сергійович, доктор технічних наук, 

професор, завідуючий кафедрою організації та безпеки дорожнього руху Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету; Карнаух Микола Віталійович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій і логістики 

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка.  

 
Пуйденко Вадим Олексійович, заступник директора з навчально – виробничої 

роботи, Харківський радіотехнічний коледж. Назва дисертації: «Методи та засоби апаратної 
реалізації та вибору алгоритмів заміщення даних у кеш-пам’яті мікропроцесорів». Шифр та 
назва спеціальності – 05.13.05 – ком’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 64.050.14 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий керівник: Харченко Вячеслав 
Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних  систем, 
мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Можаєв Олександр 
Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 
технологій та кібербезпеки Харківського національного університету внутрішніх справ; 
Кучук Ніна Георгіївна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної 
техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». 
 

Дудінова Ольга Богданівна, начальник відділу додрукарської підготовки, ТОВ 

«Друкарня Мадрид» (м. Харків). Назва дисертації: «Методи інтелектуальної обробки 

просторових даних в геоінформаційних системах екологічного моніторингу». Шифр та 

назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 64.050.07 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. 

Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-60-25). Науковий керівник: Удовенко Сергій 

Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та 

комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. Офіційні опоненти: Шаронова Наталія Валеріївна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Рязанцев Олександр 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та 

інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк). 

 

Приходько Тетяна Юріївна, керівник відділу збуту, ТОВ «Інтернет Інвест». Назва 

дисертації: «Моделі каналів витоку інформації високошвидкісних систем передачі даних». 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації. Спецрада Д 26.062.17 

Національного авіаційного університету (03058, м.Київ, пр. Любомира Гузара 1; тел. (044) 

406-79-01). Науковий керівник: Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри засобів захисту інформації Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Рибальський Олег Володимирович, доктор технічних 

наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «З проблем 

криміналістичного забезпечення та судової експертології» Навчально-наукового інституту 

№2 Національної академії внутрішніх справ; Браіловський Микола Миколайович, 
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кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки і захисту інформації 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Зубко Роман Анатолійович, старший викладач кафедри інформаційних технологій 

та програмування Інституту комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна».  Назва дисертації: «Удосконалення методів 

підвищення часової ефективності фрактального стиснення зображень». Шифр та назва 

спеціальності – 01.05.03  – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних 

машин і систем. Спецрада К 26.139.03 Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» (03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, тел. (044) 409-24-14).  Науковий 

керівник: Забара Станіслав Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційних технологій та програмування Інституту комп’ютерних технологій 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Офіційні опоненти: 

Шинкаренко Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп'ютерних інформаційних технологій Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Майданюк Володимир Павлович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького 

національного технічного університету. 

 

Топал Світлана Степанівна, старший викладач кафедри міського будівництва та 

господарства, Одеська державна академія будівництва та архітектури. Назва дисертації: 

«Принципи і методи гуманізації житлового середовища історичних міст Причорномор’я 

України на прикладі міста Одеса». Шифр та назва спеціальності – 05.23.20 – 

Містобудування та територіальне планування. Спецрада Д 26.056.09 Київського 

національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський 

проспект, 31; тел. (044)249-72-51). Науковий керівник: Дьомін Микола Мефодійович, 

доктор архітектури, професор кафедри міського будівництва Київського національного 

університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Габрель Микола Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування НУ 

«Львівська політехніка», м. Львів. Завальний Олександр Вячеславович, кандидат технічних 

наук, доцент, завідувач кафедри міського будівництва Харківського національного 

університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків. 

 

Бойко Владислав Борисович, старший викладач кафедри тракторів і 

сільськогосподарських машин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет. 

Назва дисертації: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

гідропневматичного апарата точного висіву насіння овочевих культур». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. Спецрада Д 18.819.01 Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного (72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект 

Богдана Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18). Науковий керівник: Улексін Василь 

Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри тракторів і 

сільськогосподарських машин Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету. Офіційні опоненти: Мельник Віктор Іванович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; Петренко 

Дмитро Іванович, кандидат технічних наук, доцент  кафедри сільськогосподарського 

машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету.  
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Сокирко Дмитро Петрович, заступник голови, Коломацька сільська рада 

Полтавського району Полтавської області. Назва дисертації: «Особливості формування 

продуктивності зернобобових культур залежно від технологій вирощування в умовах 

Лівобережного Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – 

рослинництво. Спецрада Д 27.361.01 Національного наукового центру «Інститут 

землеробства НААН Ураїни» (08162, смт. Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської 

обл., тел. (044) 526-23-27). Науковий керівник: Камінський Віктор Францевич, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, директор Національного наукового центру 

«Інститут землеробства НААН Ураїни». Офіційні опоненти: Гирка Анатолій Дмитрович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи, 

завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур ДУ 

Інститут зернових культур НААН України; Новицька Наталія Валеріївна, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва Національного 

університету біоресурсів і природокористування України.  

 

Фурман Олег Валерійович, провідний агроном, агроном з насінництва, Державне 

підприємство «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН України. Назва дисертації: «Оптимізація елементів 

технології вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 27.361.01 Національного наукового 

центру «Інститут землеробства НААН України» (08162, смт. Чабани Києво-

Святошинського р-ну Київської обл., тел. (044) 526-23-27). Науковий керівник: Ткаченко 

Микола Адамович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, 

заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут 

землеробства НААН України». Офіційні опоненти: Петриченко Василь Флорович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, радник при дирекції з наукової роботи Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН України; Дзюбайло Андрій 

Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач Передкарпатського 

відділу наукових досліджень Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

НААН України. 

 

Докукіна Ксенія Іванівна, науковий співробітник лабораторії інтродукції та 

зберігання генетичних ресурсів рослин, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

України. Назва дисертації: «Використання синтетиків геномної структури ABD у селекції 

ярої м’якої пшениці». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. 

Спецрада Д 64.366.01 Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України (61060, м. 

Харків, проспект Московський, 142; тел.(057) 392-11-87, (098) 949-45-24). Науковий 

керівник: Богуславський Роман Львович, кандидат біолологічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та 

зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

України. Офіційні опоненти: Черчель Владислав Юрійович, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор Державної установи 

Інститут зернових культур 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. 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ   
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Теличко Любов Петрівна, виконуючий обов`язки заступника директора із наукової 

роботи Сквирської дослідної станції органічного виробництва Інституту агроекології і 

природокористування Національної академії аграрних наук України. Назва дисертації: 

«Агроекологічне обґрунтування вирощування кукурудзи цукрової із застосуванням 

біопрепаратів». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – Екологія. Спецрада Д 26.371.01 

Інституту агроекології і природокористування НААН (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 

12; тел. (044) 526-92-21). Науковий керівник: Терновий Юрій Вікторович, кандидат 

сільськогосподарських наук, директор Сквирської дослідної станції органічного 

виробництва Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних 

наук України. Офіційні опоненти: Бородай Віра Віталіївна, доктор сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Ткаленко Ганна Миколаївна, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 

мікробіометоду Інституту захисту рослин НААН. 

 

 

 

 

Шекун Вікторія Олександрівна, фахівець відділу міжнародних зв’язків, 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Назва 

дисертації: «Громадсько-політична та краєзнавча діяльність С. Д. Носа (1829-1901)». Шифр 

та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спеціалізована вчена рада  К 79.053.01 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (14013, 

Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (0462) 3-36-10). Науковий керівник: Острянко 

Андрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії 

України, археології та краєзнавства Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка. Офіційні опоненти: Боряк Геннадій Володимирович, доктор 

історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту історії 

України НАН України; Морозова Анна Валеріївна, кандидат історичних наук головний 

спеціаліст відділу використання інформації документів Державного архіву Чернігівської 

області. 

 

Шуміло Віталій Вікторович, старший лаборант кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. 

Шевченка. Назва дисертації: «Істинно-Православна (Катакомбна) Церква на Чернігівщині 

20–30-х рр. ХХ ст.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спеціалізована радаК 79.053.01 Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка (14013, Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (0462) 3-36-10). 

Науковий керівник: Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка. Офіційні опоненти: Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, 

професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; 

Кривобок Олександр Павлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

Юцевич Павло Олександрович, заступник генерального директора з комерційних 

питань, Комунальне підприємство «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської 

міської ради. Назва дисертації: «Громадська та політична діяльність Олександра 

Федоровича Ліндфорса (1837–1890)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія 

України. Спеціалізована рада К 79.053.01 Національного університету «Чернігівський 
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колегіум» імені Т. Г. Шевченка (14013, Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (0462) 3-

36-10). Науковий керівник: Панченко Валентин Іванович, кандидат історичних наук, 

доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г.Шевченка. Офіційні опоненти: Нікітін Юрій 

Олександрович, доктор історичних наук, професор, ректор Комунального закладу 

«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Блакитний Максим 

Михайлович, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи 

Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського. 

 

Цуркан Катерина Сергіївна, викладач кафедри художнього текстилю, Львівська 

національна академія мистецтв. Назва дисертації: «Народний та професійний текстиль на 

Львівщині в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.: освітньо-культурний аспект». 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 керівник: 

Кусько Галина Дмитрівна,  кандидат мистецтвознавства, доцент, декан факультету 

Декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.  Офіційні 

опоненти: Чмелик Роман Петрович, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, директор Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 

історичний музей»; Коцан Василь Васильович, кандидат історичних наук, доцент, 

директор Комунального закладу Закарпатської обласної ради «Закарпатський музей 

народної  архітектури та побуту». 

 

 

 
 
Баланська Олена Ігорівна, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Планування та 
регулювання ризиків інвестування у житлове будівництво». Шифр та назва спеціальності – 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 35.052.03 
Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12; 
тел.(032) 258-22-10). Науковий керівник: Козик Василь Васильович, кандидат економічних 
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного 
університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Прохорова Вікторія 
Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 
менеджменту Української інженерно-педагогічної академії; Юринець Зорина 
Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Литвин Катерина Валентинівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Державна 

політика формування людського капіталу в інноваційному розвитку національної 

економіки». Шифр і назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 17.127.01 Класичного приватного університету (69002, м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Корольков 

Владислав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки 

та управління Національного університету «Запорізька політехніка». Офіційні опоненти: 

Гальцова Ольга Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного 

приватного університету; Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти». 
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Лук’яненко Олександр Дмитрович, начальник Управління з питань державної 

власності, Державне агентство рибного господарства України. Назва дисертації: «Розвиток 

рибальства в секторальній структурі економіки ЄС». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 11.051.03 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця, вул. 600-

річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник: Чужиков Віктор Іванович, доктор 

економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

зв’язків Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Зварич Роман Євгенович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 

Західноукраїнського національного університету; Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

 

Приходченко Оксани Юріївни, старший викладач кафедри фінансів Національної 

металургійної академії України. Назва дисертації: «Моделювання оптимальної структури 

пенсійної системи України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.11 – математичні методи, 

моделі та інформаційні технології в економіці. Спецрада Д 08.820.03 Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (49010, 

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-05). Науковий керівник: Бандоріна Лілія 

Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної 

інформатики Національної металургійної академії України. Офіційні опоненти: Порохня 

Василь Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

Класичного приватного університету; Якимова Лариса Петрівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

Рикованова Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри маркетингу і логістики 

Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Логістика 

постачання виробничого обладнання на підприємство». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Спецрада Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, 

вул. С.Бандери, 12; тел.(032) 258-22-10). Науковий керівник: Крикавський Євген 

Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Ковальчук 

Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету; 

Петрик Ілона Владиславівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та 

права». 

 

Січний Сергій Борисович, директор, Приватне підприємство «Будівництво – сучасні 

технології». Назва дисертації: «Управління вартістю матеріальних ресурсів підприємствами 

при будівництві об’єктів для державного замовника». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Спецрада Д 26.056.10 Київського національного університету будівництва і архітектури 

(03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник: 

Бєлєнкова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, доцент, кафедри економіки 

будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури. Офіційні 

опоненти: Селезньова Ольга Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри маркетингу та бізнес адміністрування Одеського національного 
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університету імені І. І. Мечникова; Безуглий Артем Олександрович, кандидат 

економічних наук, доцент, директор Державного підприємства «Державний дорожній 

науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» Державного агентства автомобільних 

доріг України. 

 

Романенко Валерій Валерійович, молодший науковий співробітник, Державна 

установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. 

М. Доброва» НАН України. Назва дисертації: «Державний податковий ризик-менеджмент 

як чинник безпеки вітчизняної економіки». 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, м. Київ, вул. Табірна, 

30–32; тел. (044) 455-56-90). Науковий керівник: Соловйов В’ячеслав Павлович, доктор 

економічних наук, професор, заступник директора, завідувач центру інновацій та 

технологічного розвитку Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва» НАН України. Офіційні опоненти: Ріппа 

Сергій Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 

систем в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Войтов Сергій Геннадійович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій 

та туризму Університету митної справи та фінансів. 

 

Сумбаєва Людмила Петрівна, старший викладач кафедри управління фінансово-

економічною безпекою, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права 

«КРОК». Назва дисертації: «Забезпечення економічної безпеки закладів фахової 

передвищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів 

господарської діяльності. Спецрада Д 26.130.01 Вищого навчального закладу «Університет 

економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). 

Науковий керівник: Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри управління фінансово-економічною безпекою, проректор з наукової роботи 

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

опоненти: Живко Зінаїда Богданівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ МВС 

України; Панченко Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

Юрченко Сергій Васильович, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та 

управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. Назва дисертації: «Інвестиційне забезпечення процесу 

відтворення технічних ресурсів у сільському господарстві України». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 08.804.01 Дніпровського державного аграрно-економічного університету (49600, м. 

Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий керівник: Павлова 

Галина Євгеніївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, 

оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. Офіційні опоненти: Ульянченко Олександр 

Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації виробництва Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва; Андрусів Уляна Ярославівна, кандидат економічних 
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наук, доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 

 

Левченко Ганна Петрівна, фінансовий директор, Приватне акціонерне товариство 

«Агра». Назва дисертації: «Формування ресурсного потенціалу підприємства ресторанного 

господарства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.893.01 Університету 

митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, тел. (056) 745-55-96). 

Науковий керівник: Кучер Маргарита Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного 

технічного університету. Офіційні опоненти: Шарко Маргарита Василівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри туризму Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет»; Штулер Ірина Юріївна, 

доктор економічних наук, професор, перший проректор Вищого навчального закладу 

«Національна академія управління». 

 

Острініна Олена Петрівна, начальник департаменту приватного бізнесу, Акціонерне 

товариство «АБ «Радабанк». Назва дисертації: «Стратегічний контролінг в системі 

адаптивного управління витратами підприємства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 

– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 08.893.01 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 

2/4, тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник: Корнєєв Максим Валерійович, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету інноваційних технологій Університету 

митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Гринько Тетяна Валеріївна, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету економіки Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Журавка Федір Олександрович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Сумського 

державного університету. 

 

Сотченко Євген Валерійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Трансформація технологій міжнародних розрахунків в умовах діджиталізації світової 

економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. Спецрада Д 08.893.01 Університету митної справи та фінансів 

(49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник: 

Якубовський Сергій Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного 

університету ім. І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: Петрушенко Юрій Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 

Сумського державного університету; Сардак Сергій Едуардович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри маркетингу Університету митної справи та фінансів. 

 

Кучерявий Андрій Михайлович, начальник управління будівництва, архітектури та 

землекористування, Святошинська районна в місті Києві адміністрації. Назва дисертації: 

«Бюджетна система України в умовах економічних перетворень». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.063.01 Приватного 

вищого навчального закладу «Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка 

Вернадського, 16-в; тел. (044) 423-00-72). Науковий керівник: Прокопенко Наталія 

Семенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування  Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». 

Офіційні опоненти: Опарін Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

виконуючий обов’язки завідувача кафедри Державного вищого навчального закладу 
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«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Гудзь Олена 

Євгенівна, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту 

менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій. 

 

Малярчук Наталія Миколаївна, викладач кафедри маркетингу, менеджменту та 

управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Назва дисертації: «Формування стратегії розвитку суб’єктів туристичного підприємництва 

територіальних громад». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклада «Міжрегіональна Академія 

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

Науковий керівник: Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Офіційні опоненти: Гришова 

Інна Юріївна, доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу 

фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» НААН України; Ключник Альона Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, професор публічного управління та адміністрування і 

міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету. 

 

Мельниченко Олена Василівна, асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 

Київський національний торговельно-економічний університет. Назва дисертації: 

«Управління корпоративною соціальною відповідальністю туристичних підприємств». 

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

видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклада «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. 

Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Дацій Олександр 

Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та 

страхової справи Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклада 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Чирва Ольга 

Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, 

менеджменту та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; Драган Ірина Василівна, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу методології сталого 

розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України».  

 

Афанасьєв Ігор Петрович, старший викладач кафедри організації виробництва, 

бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Управління інноваційним 

розвитком підприємств в умовах трансформації економіки». 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 керівник: Орел Володимир 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Войт Сергій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, генеральний директор ДП «ВО 

Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»; Усикова Олена Миколаївна, 

доктор економічних наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інститут економіки і 

менеджменту Миколаївського національного аграрного університету. 

http://www.iae.org.ua/
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Стиранка Анна Петрівна, старший викладач кафедри організації виробництва, 

бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Маркетингове управління 

розвитком аграрних підприємств в умовах цифровізації». 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 керівник: Данько Юрій Іванович, 

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного 

аграрного університету. Офіційні опоненти: Гулей Анатолій Іванович, доктор економічних 

наук, доцент, голова правління ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»; Язлюк 

Борис Олегович, доктор економічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри економічної 

експертизи та землевпорядкування Західноукраїнського національного університету.  

 

Лозова Тетяна Петрівна, молодший науковий співробітник відділу ринкових 

механізмів та структур Інститутe проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України. Назва дисертації: «Теоретико-методичні основи логістичного розвитку ринку 

плодово-ягідної продукції України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 − економіка та 

управління національним господарством. Спецрада Д 41.177.02 Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульвар, 

29; тел. 048 722 29 05). Науковий керівник: Нікішина Оксана Володимирівна, доктор 

економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу ринкових механізмів 

та структур Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 

Офіційні опоненти: Сало Інна Анатоліївна, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки»; Наволокіна Алла Сергіївна, кандидат економічних 

наук, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Приватний заклад 

вищої освіти «Міжнародний європейський університет». 

 

 

 

Гайдамачук Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри українознавства, 

культурології та історії науки, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». Назва дисертації: «Інтонація у філософському тексті: 

філософсько-культурологічний вимір». Шифр та назва спеціальності – 09.00.04 – 

філософська антропологія, філософія культури. Спецрада Д 64.051.06 Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; 

тел. (057)707-52-71). Науковий керівник: Карпенко Іван Васильович, доктор 

філософських наук, професор, декан філософського факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Загрійчук Іван Дмитрович, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри філософії та соціології Українського 

державного університету залізничного транспорту; Артеменко Ярослава Ігорівна, 

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології Національного 

фармацевтичного університету МОЗ України. 

 

 

 

 

Козак Світлана Володимирівна, асистент кафедри англійської філології, 

Волинський національний університет імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Вербальні та 

невербальні засоби репрезентації інформації у сучасних англомовних прес-релізах». Шифр 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 17.051.02 Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел.(050) 646-56-

77). Науковий керівник: Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук, доцент, 

декан факультету іноземної філології, доцент кафедри прикладної лінгвістики Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Піхтовнікова Лідія 

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

Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут»; Козуб Любов Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Барановська Ольга Дмитрівна, асистент кафедри англійської філології, 

Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації «Дієслівна 

інвентаризація і параметризація емотивної лексики в сучасній англійській мові». Шифр та 

назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада К 35.051.15. Львівського 

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

тел. (032) 239-41-04).  Науковий керівник: Ділай Ірина Петрівна, кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Єсипенко Надія Григорівна, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Пожарицька Олена Олександрівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри граматики англійської мови Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Бойчук Мар’яна Ігорівна, аспірант кафедри французької філології, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації «Функціонально-

семантичне поле релігійної лексики англійської мови (поліпарадигмальне дослідження)». 

Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада К 35.051.15. 

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

Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04).  Науковий керівник: Помірко Роман Семенович, 

доктор філологічних наук, професор.  Офіційні опоненти: Терехова Світлана Іванівна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри російської мови і літератури, 

професор  кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства Київського 

національного лінгвістичного університету; Сорока Тетяна Вячеславівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Вакарюк Руслан Володимирович, аспірант кафедри англійської мови, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації «Біблійні 

фразеологізми в сучасній англійській мові: структурний, семантичний та когнітивний 

аспекти». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада К 35.051.15. 

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

Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник: Задорожна Ірина Петрівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германського, загального і 

порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Офіційні опоненти: Бехта Іван Антонович, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри англійської філології Львівського національного університету 
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імені Івана Франка; Клименко Ольга Леонідівна, кандидат філологічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького 

національного університету. 

 

Лукащук Михайло Володимирович, аспірант кафедри англійської мови,   

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Функціонування дієслів мовлення у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського 

національного корпусу)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. 

Спецрада К 35.051.15 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, 

м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник: Михайленко 

Валерій Васильович, доктор філологічних наук, доцент.  Офіційні опоненти: Морозова 

Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики 

англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Бик Ігор 

Степанович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов 

факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

Данчишин Назар Романович, філолог Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою, Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Поліфонія поетичних світів Ігоря Калинця, Романа Кудлика та Григорія Чубая». 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. (032) 239-46-30). Науковий керівник: Крупач Микола Петрович, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури імені академіка 

Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Клочек Григорій Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Василишин Ігор Петрович, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету 

«Львівська політехніка».   

 

Мусійчук Тетяна Ігорівна, викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, 

Національний університет «Острозька академія». Назва дисертації: «Структурно-

семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики висловлень обурення в сучасній 

англійській мові». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 

17.051.02 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 66; тел. (050)646-56-77). Науковий керівник: Коляда Еліна Калениківна, 

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Козлова 

Тетяна Олегівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської 

філології Запорізького національного університету; Кущ Еліна Олексіївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу Національного 

університету «Запорізька політехніка». 

 

Рурак Юлія Василівна, аспірант кафедри української літератури імені академіка 

Михайла Возняка, Львівський національний університету імені Івана Франка. Назва 

дисертації: «Життя і творчість Памва Беринди в ранньобароковому контексті». 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, 
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тел. (032)239-46-30). Науковий керівник: Криса Богдана Семенівна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури імені 

академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти: Матушек Олена Юріївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського 

національного університету імені Василя Каразіна; Савенко Оксана Петрівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Кисляк Леся Несторівна, старший викладач кафедри загальноправових та 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту, Національний 

університет «Одеська юридична академія». Назва дисертації: «Ареалогія говірок 

Надвірнянщини». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада 

К 73.053.07 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, 

м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; т. (0472) 355396). Науковий керівник: Мартинова Ганна 

Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Гриценко Павло Юхимович, доктор 

філологічних наук, професор, директор Інституту української мови Національної академії 

наук України; Тищенко Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови та методики її навчання  Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Карлова Надія Миколаївна, старший викладач кафедри української мови,  

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Назва 

дисертації: «Етнофраземи східнослобожанських і східностепових говірок». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада К 73.053.07 Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, 

бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 355396). Науковий керівник: Ужченко Дмитро 

Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

Офіційні опоненти: Бобух Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Щербина Тетяна 

Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

 

Давиденко Наталія Вікторівна, викладач кафедри теорії, практики та перекладу 

англійської мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

університет імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Соціально-правнича термінологія 

українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування». 

Шифр та назва спеціальності – 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. 

Спецрада Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: 

Миронова Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Циганок Ольга Михайлівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного 

університету; Шевченко-Савчинська Людмила Григорівна, кандидат філологічних наук, 
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доцент, доцент Українського медичного ліцею Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця.  

 

Швець Христина Михайлівна, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Семантика та структура латинської риторичної термінології (на матеріалі трактатів 

М. Туллія Цицерона)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.14 – класичні мови. Окремі 

індоєвропейські мови. Спецрада Д 26.001.19 Київського національного університету імені 

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

Науковий керівник: Домбровський Роман Остапович, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри класичної філології Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Офіційні опоненти: Чекарева Євгенія Сергіївна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Загайська Галина 

Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри румунської та 

класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  

 

 

 

Цесьців Діана Степанівна, викладач кафедри туризму, Львівський державний 

університет фізичної культури імені Івана Боберського. Назва дисертації: «Геопросторова 

організація туристичних ресурсів Вінницької області». Шифр та назва спеціальності – 

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 

Спецрада К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки (43025, 

м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий керівник: Худоба Володимир 

Володимирович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Офіційні 

опоненти: Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету 

імені Лесі Українки; Кізюн Алла Григорівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

Мельник Олег Володимирович, лаборант кафедри фізичної географії, Волинський 

національний університет імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Еколого-географічний 

аналіз проблем природокористування на локальному рівні в умовах адміністративно-

територіальної реформи». Шифр та назва спеціальності – 11.00.11 – конструктивна 

географія і раціональне використання природних ресурсів. Спецрада 

К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, 

просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий керівник: Мельнійчук Михайло 

Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Калько 

Андрій Дмитрович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії і 

туризму Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»; Ситник Олексій Іванович, кандидат 

географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Смілий Павло Миколайович, викладач, Волинська Православна Богословська 

Академія. Назва дисертації: «Еколого-географічна оцінка річкових басейнів Житомирської 

області». Шифр та назва спеціальності – 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів. Спецрада К 32.051.08 Волинського національного 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
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університету імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). 

Науковий керівник: Мельнійчук Михайло Михайлович, кандидат географічних наук, 

доцент, доцент кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені 

Лесі Українки. Офіційні опоненти: Калько Андрій Дмитрович, доктор географічних наук, 

професор, професор кафедри географії і туризму Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 

Андрейчук Юрій Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри 

конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

 

 

 

 

Агеєнко Тетяна Миколаївна, помічник судді, Центральний районний суд м. 

Миколаєва. Назва дисертації: «Правове регулювання інформаційних відносин у 

книговидавничій сфері в Україні». 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 керівник: Осауленко Світлана 

Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу 

економіко-правових досліджень Приватної установи «Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій». Офіційні опоненти: Дубинський Олег 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Маркін Сергій Ігорович, кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат.  

 

Бакаїм Марія Василівна, суддя, Золочівський районний суд Львівської області. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правова характеристика діяльності суб’єктів 

запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері». 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 керівник: 

Парпан Уляна Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, 

психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, доктор юридичних наук, 

професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України; Лемеха Ростислав Ігорович, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри медичного права Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

 

Батманова Вікторія Віталіївна, суддя, Жовтневий районний суд 

м. Дніпропетровська. Назва дисертації: «Публічні послуги у сфері соціального захисту 

населення». 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 керівник: Кобрусєва Євгенія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського  національного 

університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Легеза Євген Олександрович, 

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

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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Університету митної справи та фінансів; Гаркуша В’ячеслав Вікторович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного університет внутрішніх справ. 

 

Бондарчук Руслан Анатолійович, суддя, Кропивницький апеляційний суд. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове регулювання процедури притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності». 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 керівник: Миронюк Роман 

Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Приймаченко Дмитро 

Володимирович, доктор юридичних наук,  професор, проректор з наукової роботи 

Університету митної справи та фінансів;  Пищида Володимир Миколайович, кандидат 

юридичних наук, адвокат компанії з обслуговування іноземних інвестицій Investment 

service Ukraine. 

 

Гуменюк Валерій Євгенович, проректор з адміністративно-господарської 

діяльності, Університет митної справи та фінансів. Назва дисертації: «Адміністративно-

правові засади публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні». 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 керівник: 

Макушев Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

історії та теорії держави та права 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»; Хрідочкін Андрій Вікторович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та 

теоретичної і прикладної економіки Українського державного хіміко-технологічного 

університету. 

 

Гусейнов Кімал Анатолійович, суддя, Жовтоводський міський суд 

Дніпропетровської області. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади реалізації 

права на службу в органах місцевого самоврядування». 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 керівник: Головко Катерина 

Володимирівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу економіко-правових досліджень Приватної установи «Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій». Офіційні опоненти: Дубинський Олег 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Марич Євген Васильович, кандидат 

юридичних наук, суддя Миколаївського окружного адміністративного суду.  

 

Дутка Віталій Володимирович, суддя, Господарський суд Чернівецької області. 

Назва дисертації: «Зловживання правами у справі про банкрутство». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада 

К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України (87510, Донецька обл., 
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м. Маріуполь, просп. Луніна, 89 тел. (0629) 58-84-20). Науковий керівник: Бутирський 

Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, суддя Господарського суду 

Чернівецької області. Офіційні опоненти: Рєзнікова Вікторія Вікторівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права та господарського 

процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Громенко Юлія 

Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, директор навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

Іванов Сергій Миколайович, суддя, Третій апеляційний адміністративний суд. 

Назва дисертації: «Публічні послуги у сфері міграції та громадянства». 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 керівник: Кобрусєва 

Євгенія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і 

кримінального права Дніпровського  національного університету імені Олеся Гончара. 

Офіційні опоненти: Гетьман Євген Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень Національної 

академії правових наук України;  Легеза Євген Олександрович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної 

справи та фінансів. 

 

Капинос Оксана Валентинівна, суддя, Житомирський окружний адміністративний 

суд. Назва дисертації: «Теоретико-правові засади функціонування адміністративного 

судочинства в Україні». 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 керівник: Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету 

державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Дубинський Олег Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, 

юридичних та соціальних питань Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова; Лемеха Ростислав Ігорович, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

 

Лавренчук Ольга Володимирівна, суддя, Житомирський окружний 

адміністративний суд. Назва дисертації: «Заходи процесуального примусу в загальній 

системі адміністративних санкцій». 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 керівник: Тильчик Ольга 

Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права 

і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України. Офіційні 

опоненти: Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Мороз Надія Сергіївна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного 

процесу Львівського державного університету внутрішніх справ. 

 



02.08.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

41 
 

Ліжевський Андрій Леонідович, заступник начальника, служба з контролю за 

розміщенням та технічним станом ТЗ РДР та вдосконалення безпеки дорожнього руху, 

Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» ВО КМР (КМДА). Назва 

дисертації: «Публічне адміністрування у сфері соціального захисту: теорiя та практика». 

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 керівник: 

Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора 

Видавничого дому «Гельветика». Офіційні опоненти: Губанов Олег Олександрович, 

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри службового та медичного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Разіна Тетяна Іванівна, 

доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної 

Академії управління персоналом.  

 

Онуфрієв Віктор Миколайович, суддя, Кропивницький апеляційний суд. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правовий статус присяжного в суді: теоретичні питання та 

практика реалізації». 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 керівник: Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, доктор юридичних наук, професор, 

начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету 

державної фіскальної служби України;  Голобородько Денис Віталійович, кандидат 

юридичних наук, доцент, помічник-консультант народного депутата України. 

 

Пилипів Василь Іванович, директор, Відокремлений підрозділ «Північний філіал» 

адвокатського об’єднання «Лемеха та Партнери». Назва дисертації: «Адміністративно-

правове регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування 

України». 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 

керівник: Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Бортник Надія Петрівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права 

Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка»; Булигіна Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, юрист Запорізької 

міської громадської організації «Істина». 

 

Побережна Надія Петрівна, голова суду, Шполянський районний суд Черкаської 

області. Назва дисертації: «Забезпечення адміністративного позову як спосіб захисту прав 

та інтересів фізичних і юридичних осіб». 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 керівник: Головко Катерина 

Володимирівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу економіко-правових досліджень Приватної установи «Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій». Офіційні опоненти: Миронюк Роман 

Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 
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права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ; Бєлікова Марина Іванівна, кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого.  

 

Бордун-Комар Наталія Ігорівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Захист 

прав людини в Україні у контексті основних типів праворозуміння». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.12 – філософія права. Спецрада Д 26.007.01 Національної академії 

внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-

91). Науковий керівник: Братасюк Марія Григорівна, доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Грищук Оксана Вікторівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри теорії та історії держави та права Хмельницького 

університету управління і права імені Леоніда Юзькова; Музика Марія Петрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та кримінально-процесуальної 

діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького. 

 

Мамчин Петро Ігорович, голова, Шевченківський районний суд міста Чернівці. 

Назва дисертації: «Філософсько-правові основи давньогрецького правосуддя». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.12 – філософія права. Спецрада Д 26.007.01 Національної 

академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 

246-94-91). Науковий керівник: Меленко Сергій Гаврилович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри європейського права та порівняльного правознавства 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: 

Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, заслужений юрист України, завідувач сектору моніторингу правової 

інформації відділу комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу 

Управління комунікацій Конституційного Суду України та міжнародного співробітництва. 

Косьмій Михайло Михайлович,  кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор 

Університету Короля Данила. 

 

Бокоч Марина Василівна, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: «Місце і 

роль рішень Європейського суду з прав людини у системі джерел конституційного права». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

Спецрада Д 61.051.07 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). 

Науковий керівник: Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Шевчук Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Різник Сергій Володимирович, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Кошарновська Світлана Леонідівна, викладач кафедри державно-правових 

дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Назва дисертації: «Правові форми 

реалізації соціальної функції Української держави». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 

– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада К 
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11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України (87510, Донецька обл., 

м. Маріуполь, просп. Луніна, 89 тел. (0629) 58-84-20). Науковий керівник: Северінова 

Олександра Борисівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри державно-

правових дисциплін та публічного управління Донецького юридичного інституту МВС 

України. Офіційні опоненти: Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, 

професор, заступник начальника управління координації пенсійних та соціально-

гуманітарних питань – начальник відділу гуманітарних питань Департаменту персоналу 

МВС України; Кривицький Юрій Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ. 

 

Рарицька Вікторія Борисівна, помічник адвоката. Назва дисертації: 

«Асиметричність податкового права держави». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

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

70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (29013, 

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: 

Гаврилюк Руслана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Офіційні опоненти: Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансового права Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Бригінець Олександр Олексійович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова. 

 

Цилюрик Ольга Володимирівна, адвокат. Назва дисертації: «Теоретико-правові 

засади правил адвокатської етики в Україні та країнах ЄС». Шифр та назва спеціальності – 

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

К 26.130.03 Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (03113, 

м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-57-07). Науковий керівник: Француз-Яковець 

Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності 

та права Національного університету «Одеська юридична академія». Офіційні опоненти: 

Шевченко Анатолій Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії, історії права і держави та конституційного права Університету Державної фіскальної 

служби України; Дідич Тарас Олегович, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Колб Роксолана Олегівна, оператор 2-го рівня обробки вхідних дзвінків від 

клієнтів малого та середнього бізнесу, напрямок «Омніканальний контактний центр», 

Департамент підтримки клієнтів по телефону головного офісу АТ КБ «Приватбанк». Назва 

дисертації: «Банківська установа як суб’єкт запобігання злочинам». Шифр і назва 

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

право. Спецрада Д 17.127.07 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник: Джужа Олександр 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Богатирьов Іван 

Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології Університету Державної фіскальної служби України; Новосад Юрій 

tel:+38-044-455-57-07


02.08.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

44 
 

Олександрович, доктор юридичних наук, керівник Ковельської місцевої прокуратури 

Волинської області. 

 

Попельнюк Тарас Вікторович, перший секретар секції з питань гуманітарного та 

наукового-технічного співробітництва, Постійне представництво України при відділенні 

ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Назва дисертації: «Кримінологічна 

характеристика злочинів, що вчиняються персоналом колоній у сфері виконання покарань». 

Шифр і назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Спецрада Д 17.127.07 Класичного приватного університету (69002, м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник: Колб 

Олександр Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

політології, управління та державної безпеки Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Джужа Олександр Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації наукової 

діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх 

справ; Копотун Ігор Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України, ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного 

транспорту», начальник департаменту контролю та аудиту.  

 

Стецюк Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри цивільного, 

адміністративного та фінансового права, Класичний приватний університет. Назва 

дисертації: «Правове регулювання державного кредиту в Україні». Шифр і назва 

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

право. Спецрада Д 17.127.07 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник: Монаєнко Антон 

Олексійович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор з навчальної та 

виховної роботи Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: 

Якимчук Наталія Яківна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

фінансового права Київського Національного університету імені Тараса Шевченка; Фокша 

Лілія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

Білько Тетяна Олександрівна, завідувач навчальної лабораторії кафедри 

фінансового права, Університет державної фіскальної служби України. Назва дисертації: 

«Особливості розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у банківських 

установах». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 27.855.03 

Університету державної фіскальної служби України (08205, Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий керівник: Топчій Василь 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор 

Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України. 

Офіційні опоненти: Лук’янчиков Євген Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Забарний Максим Михайлович, кандидат юридичних наук, начальник 

п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління 

фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві. 

 

Бірюкова Інна Георгіївна, викладач циклової комісії юридичних дисциплін, 

Ірпінський фаховий коледж економіки та права. Назва дисертації: «Кримінологічні засади 

запобігання та протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». 
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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 

керівник: Топчій Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України. 

Офіційні опоненти: Корнякова Тетяна Всеволодівна, доктор юридичних наук, професор, 

авідувач кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Тичина Дмитро Михайлович, кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукової лабораторії 

з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ. 

 

Вересенко Юрій Віталійович, начальник відділу випробувань лабораторії 

сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту, Державний 

науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади функціонування Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01 Державного 

науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (01011, м. Київ-11, 

пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044) 254-95-25). Науковий керівник: Циганов Олег 

Григорович, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник 2-го 

науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та 

організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного 

інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Мосьондз Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та наукової 

роботи Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»; 

Скоробагатько Максим Анатолійович, кандидат юридичних наук, старший інспектор з 

особливих доручень Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції 

України. 

 

Корнійко Станіслав Миколайович, науковий співробітник 1-го науково-

дослідного відділу науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки, 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове регулювання експертної діяльності у сфері 

комп’ютерних технологій в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

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

Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України (01011, м. Київ-11, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044) 254-95-25). Науковий 

керівник: Смерницький Дем’ян Вікторович, доктор юридичних наук, старший дослідник, 

заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх 

справ України. Офіційні опоненти: Литвин Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України; Артеменко Олена Вікторівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

Краснопольська Людмила Петрівна, суддя, Новоархангельський районний суд 

Кіровоградської області. Назва дисертації: «Правові підстави та процедура звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим». Шифр та 

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

право. Спецрада Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту Міністерства 

внутрішніх справ України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4а тел. (044) 254-95-21). 
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Науковий керівник: Федотова Ганна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, 

начальник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Вознюк Андрій Андрійович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач наукової лабораторії з проблем протидії 

злочинності навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ; 

Шаповалова Ірина Віталіївна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 

кримінального права і кримінології, цивільного та господарського права Вищого 

навчального закладу «Національна академія управління». 

 

Кудрявцев Євген Вікторович, адвокат, Адвокатське об’єднання «Кононенко і 

партнери». Назва дисертації: «Гарантії діяльності судді в кримінальному процесі США та 

України: порівняльно-правовий аналіз». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Спецрада Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України 

(08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий 

керівник: Сачко Олександр Васильович, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Тертишник Володимир 

Митрофанович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної 

діяльності та кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів; 

Сперкач Наталія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 

права та кримінології Університету державної фіскальної служби України. 

 

Левенко Олександр Сергійович, генеральний конструктор? ТОВ «Саєнс енд 

Спейс». Назва дисертації: «Публічне адміністрування космічної галузі України та Китаю: 

порівняльно-правовий аналіз». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-

дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. (044) 228-10-

31). Науковий керівник: Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інститут публічного права. 

Офіційні опоненти: Іванищук Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, старший 

дослідник, директор Науково-дослідного інституту морського і космічного права; 

Слюсаренко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

Ріхтер Владислав Володимирович, суддя, Борзнянський районний суд 

Чернігівського області. Назва дисертації: «Публічне адміністрування суддівської кар’єри в 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту 

публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 

Слюсаренко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Попова Світлана Миколаївна, доктор 

юридичних наук, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики 

Харківського національного університету внутрішніх справ; Куценко Володимир 

Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, судовий експерт 

відділу науково-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення експертної 

діяльності Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. 
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Румянцев Олексій Павлович, голова, Самарський районний суд 

м. Дніпропетровська. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 

трансплантації анатомічних матеріалів людині 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, НАУ; тел. (044) 406-70-35). Науковий керівник: Теремецький Владислав 

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

Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти: Муляр Галина 

Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму; Шуст Ганна 

Петрівна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри правознавства Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.  

 

Тарасевич Юрій Вікторович, начальник відділу організаційно-методичної роботи 

та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, 

Дніпропетровська обласна прокуратура. Назва дисертації: «Кримінологічна засади протидії 

злочинності органами поліції в Україні та країнах ЄС». 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 керівник: Юзікова 

Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Мірошниченко Сергій Сергійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології 

Університету державної фіскальної служби України; Ричка Денис Олегович, кандидат 

юридичних наук, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖИ 

СОЛАР». 

 

Хомініч Світлана Володимирівна, суддя, Саксаганський районний суд м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області. Назва дисертації: «Забезпечення охорони та безпеки 

правосуддя в Україні: адміністративно-правовий аспект». Шифр та назва спеціальності – 

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

Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України (просп. Луніна, 89, 

м. Маріуполь, Донецька область, 87510, тел. (0629) 58-84-20). Науковий керівник: 

Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького 

державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Пєтков Сергій 

Валерійович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Науково-дослідного 

центру правового забезпеченням державотворення та безпеки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського; Ніколайчук Світлана Василівна, кандидат 

юридичних наук, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. 

 

Чернявська Оксана Михайлівна, начальник митного поста «Білгород-

Дністровський», Одеська митниця Державної митної служби України. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади доказування у справах про порушення митних правил». 

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 керівник: 

Осауленко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий 

співробітник відділу економіко-правових досліджень Приватної установи 

«Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Офіційні 
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опоненти: Пунда Олександр Олегович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

права Хмельницького національного університету; Білак Наталія Ігорівна, кандидат 

юридичних наук, адвокат. 

 

Загрійчук Микита Юрійович, голова, Дніпропетровська районна державна 

адміністрація. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади цифрової трансформації 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного 

університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-

81). Науковий керівник: Могрунов Олександр Анатолійович, доктор юридичних наук, 

доцент, декан факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, заступник 

Керівника Офісу Президента України; Глуховеря Олександр Віталійович, кандидат 

юридичних наук, начальник першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР 

у м. Полтаві. 

 

Калашнік Володимир Петрович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади застосування примусу органами Національної поліції 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного 

університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-

81). Науковий керівник: Пузанова Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник секретаріату Вченої ради Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Журавльов Дмитро Володимирович, 

доктор юридичних наук, професор, заступник Керівника Департаменту з питань 

громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань 

помилування Офісу Президента України; Калугін Євгеній Павлович, кандидат 

юридичних наук, радник по роботі з органами місцевого самоврядування голови 

Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області. 

 

Ситайло Олексій Іванович, аспірант кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, Академія адвокатури України. Назва дисертації: «Застава як захід 

забезпечення кримінального провадження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Спецрада К 26.122.01 Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульвар 

Тараса Шевченка, буд.27; тел. (044)246-57-88).  Науковий керівник: Назаров Віктор 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Офіційні опоненти: Удалова 

Лариса Давидівна, доктор юридичних наук, професор, директор інституту підготовки 

керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ; 

Рожнова Вікторія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, прокурор відділу 

розвитку напрямів кримінально-правової політики  управління стратегічного планування 

Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального 

прокурора.  

 

 

 

 

Грицюта Оксана Федорівна, старший викладач кафедри психології, соціальної 

роботи та гуманітарних дисциплін, Рівненський інститут Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна». Назва дисертації: «Виховання моральних 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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цінностей у підлітків в  умовах літніх таборів відпочинку». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.07 – теорія і методика виховання. Спецрада Д 29.051.06 Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (93400, м. Сєвєродонецьк, проспект 

Центральний 59-а; тел. (064)52-403-42). Науковий консультант: Алфімов Валентин 

Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Офіційні 

опоненти: Роганова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Ушаков Артем 

Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Бєлова Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри сучасних 

європейських мов, Київський національний торговельно-економічний університет. Назва 

дисертації: «Система управління середньою освітою в Англії». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 26.452.01 

Інституту педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; 

тел. (044) 481-37-71). Науковий керівник – Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 

України. Офіційні опоненти: Ковальчук Олена Сергіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри іноземної та української філології Луцького національного 

технічного університету; Вдовиченко Раїса Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

Юрков Анатолій Вікторович, доцент кафедри загальновійськових дисциплін, 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Формування готовності майбутніх військових психологів до вирішення 

конфліктних ситуацій у професійній діяльності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 73.053.02 Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. 

(0472) 35-44-63). Науковий керівник: Рижиков Вадим Степанович, доктор педагогічних 

наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного управління військово-

гуманітарних досліджень Науково-дослідного центру Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Маслій Олег 

Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, заступник начальника академії з 

навчальної роботи – начальник навчального відділу Військової академії (м. Одеса); 

Шабалдак Андрій Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри техніко-

технологічних дисциплін охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Бобовський Роман Петрович, старший викладач кафедри математики, інформатики 

та методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Назва дисертації: 

«Формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 27.053.03 

Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08400, м. Переяслав, вул. 

Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник: Кушнірук Світлана 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 
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Моторіна Валентина Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 

Акуленко Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Рибченко Кесер Тетяна Миколаївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Підготовка майбутніх учителів української мови та літератури засобами технологій 

інтерактивного навчання фахових дисциплін». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 27.053.03 Державного вищого 

навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»  (08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30; тел. (044) 293-11-11). 

Науковий керівник: Сергієнко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, 

професор, директор навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного 

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

Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Гарапко Віталія Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики 

викладання іноземних мов Мукачівського державного університету. 

 

Васильєва Галина Іванівна, провідний інспектор матеріально-технічного 

забезпечення управління освіти, Дніпровська районна в місті Києві державної адміністрації. 

Назва дисертації «Формування методичної компетентності педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти в умовах інклюзивного середовища». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. 

Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник: Любарець Владислава Вікторівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М.  

П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, 

професор,  завідувач кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка; Мицик Ганна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного 

університету. 

 

Вакуленко Ірина Вікторівна, завідувач лабораторії розробки та сертифікації 

дистанційних курсів Центру цифрових освітніх технологій, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова. Назва дисертації: «Компʼютерно орієнтована система 

управління самостійною роботою студентів педагогічних університетів у процесі навчання 

інформатики». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(інформатика). Спецрада Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий 

керівник: Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, професор. Офіційні 

опоненти: Горошко Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформатики і обчислювальної техніки Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Кривонос Олександр Миколайович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  компʼютерних наук та 

інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
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Дундюк Артем Юрійович, викладач циклової комісії «Транспортні технології», 

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський автотранспортний фаховий коледж 

Національного університету водного господарства та природокористування». Назва 

дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій у автотранспортних коледжах». 

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 керівник: Романишина 

Оксана Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Петренко Лариса 

Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої 

освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

Украхїни; Кононенко Андрій Геннадійович, кандидат педагогічних наук, завідувач 

науково-організаційного відділу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Богуцька Анастасія Анатоліївна, фахівець секретаріату,  Тернопільський 

національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України. Назва дисертації: «Організаційно-педагогічні засади діяльності 

університетів третього віку у Великій Британії». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. 

(0382) 79-59-45). Науковий керівник: Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти та менеджменту 

соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Козубовська Ірина Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет»; Пєхота Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки вищої школи та менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. 

 

 

 

 

Зубатюк Оксана Вікторівна, асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної 

психології, Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

Назва дисертації: «Прогностична оцінка порушень соціального функціонування хворих з 

депресивно-параноїдною симптоматикою». Шифр та назва спеціальності – 14.01.16 – 

психіатрія. Спецрада К 26.620.01 Державної установи «Науково-дослідний інститут 

психіатрії МОЗ України» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, тел. (044) 468-32-15). 

Науковий керівник: Пилягіна Галина Яківна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національного 

університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Дзеружинська Наталія Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О. О. 

Богомольця МОЗ України; Коростій Володимир Іванович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського 

національного медичного університету МОЗ України. 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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Коваленко Наталя Володимирівна, лікар-психіатр гострого жіночого відділення, 

КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня № 4 Одеської обласної ради» ( м. Білгород-

Дністровський). Назва дисертації: «Клініко-психопатологічні особливості психічних та 

поведінкових порушень у тимчасово переміщених осіб (діагностика, клініка, 

психопрофілактика, лікування)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.16 – психіатрія. 

Спецрада К 26.620.01 Державної установи «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ 

України» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, тел. (044) 468-32-15). Науковий керівник: 

Осуховська Олена Сергіївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувачка відділу психіатрії станів залежності Державної установи «Науково-дослідний 

інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України». Офіційні опоненти: Мішиєв 

В’ячеслав Данилович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної, 

дитячої, судової психіатрії і наркології Національного університету охорони здоров’я 

України ім. П. Л. Шупика МОЗ України; Лінський Ігор Володимирович, доктор медичних 

наук, професор, директор Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології 

НАМН України». 

 

Чередніченко Наталія Анатоліївна, завідувачка пульмонологічним відділенням, 

КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня». Назва дисертації: «Особливості ведення та 

прогнозування ефективності лікування хворих на бронхіальну астму з урахуванням 

поліморфізму гена лейкотрієна С4-синтетази». Шифр та назва спеціальності – 14.01.27 – 

пульмонологія. Спецрада Д 26.552.01 Державної установи «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук 

України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. (044) 275-04-02). Науковий керівник: 

Кочуєва Марина Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

внутрішньої медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Офіційні опоненти: Дзюблик Олександр Ярославович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділенням технологій лікування неспецифічних захворювань 

легень Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України»; Островський 

Микола Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії 

і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

 

Ковальчук Марія Петрівна, викладач, Вищий навчальний заклад «Київський 

фаховий медичний коледж ім. П. І. Гаврося». Назва дисертації:  «Наукове обґрунтування 

заходів профілактики негативного впливу атмосферного повітря на 

захворюваність  бронхіальною астмою дітей м. Києва». Шифр та  назва  спеціальності – 

14.02.01 – гігієна та професійна  патологія . Спецрада Д 26.604.01 Державної установи  

«Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»  (02094, м. Київ, 

вул. Попудренка, 50; тел. (044) 292-06-29). Науковий керівник: Турос Олена Ігорівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії якості повітря Державної установи 

«Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України». Офіційні опоненти: 

Даниленко Георгій Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна; Левадна Людмила Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

педіатрії  № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України  

 

Петренко Олександр Андрійович, лікар-хірург (ендоскопіст) відділення 

інвазивних методів діагностики та лікування, КНП  «Одеська обласна клінічна лікарня 

Одеської обласної ради». Назва дисертації: «Антидисбіотична профілактика 
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експериментальних гастропатій». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна 

фізіологія. Спецрада Д 55.051.05 Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. 

Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник: Гоженко Анатолій 

Іванович, доктор медичних наук, професор, директор Державного підприємства 

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Авраменко Анатолій Олександрович, доктор медичних наук, професор 

кафедри охорони здоров’я Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика; 

Орловський Віктор Феліксович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

сімейної медицини з курсом дерматовенерології Сумського державного університету. 

 

Жуковський Дмитро Олександрович, лікар уролог урологічного відділення, КНП 

«Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради. Назва дисертації: «Морфогенез, 

функція та способи адаптації артифіціального сечового міхура (експериментальне 

дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.06 – урологія. Спецрада Д 26.615.01 

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

Винниченка, 9 а; тел. (044) 486-67-31). Науковий керівник: Костєв Федір Іванович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри урології та нефрології Одеського 

національного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Сакало Валерій 

Севастянович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу онкоурології Державної 

установи «Інститут урології НАМН України»; Щукін Дмитро Володимирович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри урології, нефрології та андрології 

Харківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

 

Варданян Ольга Іванівна, провідний концертмейстер кафедри хорового 

диригування,  Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Назва 

дисертації: «Жанрово-стильова природа концертності у творчості Арама Хачатуряна». 

Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 26.005.01 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та 

інформаційної політики України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. 

(044) 270-51-38). Науковий керівник: Д’ячкова Олена Анатоліївна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії світової музики Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Шип Сергій Васильович, 

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського»; Сухленко Ірина Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 

кафедри спеціального фортепіано Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. 

 

Роса-Лаврентій Софія Ігорівна, асистент кафедри театрознавства та акторської 

майстерності факультету культури і мистецтв, Львівський національний університет імені 

Івана Франка. Назва дисертації «Театрально-критичний дискурс в українській сценічній 

культурі Східної Галичини 1920–1930-х років: історико-типологічний аспект». Шифр та 

назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада Д 26.460.01 Інституту 

проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (вул. Євгена 

Коновальця, 18-Д, м. Київ, 01133, тел.(044) 529-20-51). Науковий керівник: Гарбузюк Майя 

Володимирівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської 

майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Офіційні опоненти: Панасюк Валерій Юрійович, доктор 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
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мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та 

художньої культури Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; Волицька-Зубко Ірина Василівна, кандидат мистецтвознавства, старший 

науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. 

 

Моторна Тетяна Федорівна, концертмейстер, Одеська обласна філармонія. Назва 

дисертації: «Ідеї містеріальності в музичній культурі  ХХ століття». Шифр та назва 

спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада Д 26.850.01 Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, вул. Лаврська 9, корп. 15; тел. 

(044) 280-22-82). Науковий консультант: Шульгіна Валерія Дмитрівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Офіційні 

опоненти: Козаренко Олександр Володимирович, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри менеджменту і культури Львівського  національного університету імені 

Івана Франка; Ґедзь Олена Петрівна, кандидат мистецтвознавства, вчитель мистецтва 

кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та предметів художньо-естетичного циклу 

Ліцею № 144 імені Григорія Ващенка (м. Київ).  

 

Шиленко Лада Анатоліївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Оперний 

доробок Віталія Кирейка у режисерських сценічних втіленнях». Шифр та назва спеціальності 

– 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 55.053.04 Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська 87; тел. (0542) 68-59-

02). Науковий керівник: Шестеренко Ірина Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Берегова Олена 

Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник 

відділу теорії та історії культури Інституту культурології Національної академії мистецтв 

України; Мілодан Тетяна Едуардівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, декан 

факультету фортепіано, джазу та популярної музики Львівської національної музичної 

академії імені М. В. Лисенка. 

 

 

 

Самойленко Євгенія Віталіївна, асистент кафедри архітектурного проєктування та 

містобудування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Назва 

дисертації: «Принципи та прийоми реабілітації прирічкових міських територій (на прикладі 

м. Дніпро)». Шифр та назва спеціальності – 18.00.04 – містобудування та ландшафтна 

архітектура. Спецрада К 64.089.06 Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 

707-31-43). Науковий керівник: Вадімов Вадим Митрофанович, доктор архітектури, 

професор, завідуючий   кафедрою   містобудування   та архітектури Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Офіційні опоненти: 

Шульга Геннадій Михайлович, доктор архітектури, професор, доцент кафедри 

містобудування Національного університету «Львівська політехніка»; Яценко Віктор 

Олександрович, кандидат архітектури, професор  кафедри «Ландшафтної   та туристично-

рекреаційної архітектури» Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

АРХІТЕКТУРА 
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Ратушинський Назар Володимирович, асистент кафедри архітектури та реставрації 

Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Архітектура 

пасажів центральної частини міста Львова». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – 

теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Спецрада Д 35.052.11 Національного 

університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12; тел. (032) 238-

26-28). Науковий керівник: Бевз Микола Валентинович, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Смоленська Світлана Олексіївна, доктор архітектури, 

професор кафедри архітектури та урбанізму Приватного закладу «Інститут «Харківська 

школа архітектури»; Моргун Олена Леонідівна, кандидат архітектури, доцент кафедри 

дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та 

архітектури. 

 

 

Тор Катерина Анатоліївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Психологічні 

особливості розвитку творчих здібностей у студентів хореографічної спеціальності». 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 керівник: Симоненко Світлана Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри  психології розвитку і соціальних комунікацій Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Турбан Вікторія Вікторівна, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології та історії психології ім. В. 

А. Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Якимчук Ірина 

Павлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Цимбал Михайло Романович, старший викладач кафедри гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін, Військова академія (м. Одеса). Назва дисертації: «Психологічні 

особливості становлення майбутнього офіцера як суб`єкта дозвіллєвої 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 керівник: Снігур Людмила Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової академії 

(м. Одеса). Офіційні опоненти: 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»; Водолазська Ольга Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної та диференціальної психології Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

 

Яцишина Анастасія Миколаївна, аспірантка кафедри теорії та методики практичної 

психології, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Психологічні умови корекції 
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емоційно-деструктивної поведінки дітей молодшого шкільного віку». 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 керівник: Чебикін Олексій Якович, доктор психологічних наук, професор, в. о. 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К.Д.Ушинського». Офіційні опоненти: Томчук Михайло Іванович, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри психології Комунального вищого 

навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»; Можаровська Тетяна 

Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Поліського 

національного університету. 

 

Цумарєва Наталя Вікторівна, старший викладач кафедри психології та педагогіки,  

Приватний вищий навчальний заклад  «Університет сучасних знань». Назва дисертації: 

«Подолання наслідків емоційної депривації у дітей молодшого шкільного віку в умовах 

прийомної сім’ї». 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 керівник: Савенкова 

Ірина Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології та 

соціальних наук Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

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

професор кафедри психології Комунального вищого навчального закладу «Вінницька 

академія неперервної освіти»; Колот Світлана Олександрівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, декан гуманітарного факультету Державного університету «Одеська 

політехніка». 

 

 

 

Яворська Євгенія Феліксівна, провідний соціолог навчальної лабораторії 

соціологічних та освітніх досліджень, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Функціональний статус культури в соціологічних теоріях 

індустріального суспільства». Шифр та назва спеціальності – 22.00.01 – теорія та історія 

соціології. Спецрада Д 26.001.30 Київського національного університету імені Тараса 

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

керівник: Судаков Володимир Іванович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Щербина Віктор Миколайович, 

доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного 

приватного університету; Наумова Марта Юріївна, кандидат соціологічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу соціології культури та масової комунікації Інституту 

соціології НАН України.  

 

Кізілова Ксенія Олександрівна, інженер 1 категорії кафедри методів соціологічних 

досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: 

«Соціальний капітал: структура, динаміка та джерела в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Спецрада Д 64.051.15 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан 
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Свободи, 4; тел. (057) 707-54-05). Науковий керівник: Бакіров Віль Савбанович, доктор 

соціологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри прикладної соціології та соціальних 

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

опоненти: Ручка Анатолій Олександрович, доктор філософських наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу соціології культури та масової комунікації 

Інституту соціології НАН України; Сердюк Олексій Олександрович, кандидат 

соціологічних наук, доцент, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем 

протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ 

Міністерства внутрішніх справ України. 

 

 

 

Савка Віталій Янович, старший викладач кафедри міжнародної політики, 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Назва 

дисертації: «Особливості процесу гнучкої інтеграції в Європейському Союзі». Шифр та 

назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Спецрада Д 35.051.17 

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

Університетська, 1; тел. (032)239-44-62). Науковий керівник: Палінчак Микола 

Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародної політики 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». 

Офіційні опоненти: Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Дорош Леся Олексіївна, кандидат 

політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин 

Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Ахмеров Олександр Олександрович, перший заступник директора департаменту 

комунальної власності, Одеська міська рада. Назва дисертації: «Інситуціональний вимір 

муніципальної політики: європейський досвід». 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 керівник: 

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: Польовий Микола 

Анатолійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та 

державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса; Узун 

Юлія Вадимівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри історії та світової 

політики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Носовець Вікторія Олексіївна, провідний фахівець навчально-організаційної групи 

по забезпеченню навчального процесу філософського факультету, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Концептуальні засади та 

інституціональні виміри політичної толерантності». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 

– політичні інститути та процеси. Спецрада Д 26.001.41 Київського національного 

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

тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Хилько Микола Іванович, доктор філософських 

наук, професор, професор кафедри політології Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Денисюк Світлана Георгієвна, доктор політичних 

наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і соціальних комунікацій 

професор кафедри суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного 

університету; Бульбенюк Світлана Степанівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». 

 

Братунь Катерина Олександрівна, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності 

ТОВ «КАІР-1». Назва дисертації: «Безпековий вимір міждержавних українсько-російських 

відносин». Шифр та назва спеціальності: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку.Спецрада Д26.001.29 Київського національного 

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

64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Даниленко Сергій Іванович, доктор 

політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій і 

комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Кондратенко Олег Юрійович, 

доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу теоретичних і 

прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 

І. Ф. Кураса НАН України; Булик Максим Володимирович, кандидат політичних наук, 

доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Маріупольського 

державного університету.  

 

Покровська Катерина Іванівна, керівник напрямку по роботі з клієнтами, ТОВ 

«Берта Ком’юнікейшнз». Назва дисертації: «Особливості PR-забезпечення політичної 

діяльності в умовах глобалізації». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні 

інститути та процеси. Спецрада Д 35.051.17 Львівського національного університету імені 

Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий 

керівник: Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор кафедри 

парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Дмитренко Микола Андрійович, доктор політичних наук, професор, головний науковий 

співробітник Академії зовнішньої розвідки України; Ільницька Уляна Вікторівна, 

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин 

Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна, ведуча програм головної редакції музичних 

та мистецьких програм, ТО «УР-2 «Промінь» дирекції «Українське радіо». Назва 

дисертації: «Політико-комунікаційні процеси формування сучасного інформаційного 

суспільства». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02  – політичні інститути та процеси. 

Спецрада Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, 

м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)239-44-62). Науковий керівник: Бебик Валерій 

Михайлович, доктор політичних наук, професор кафедри парламентаризму Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Горбатенко Володимир 

Павлович, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України; Шиманова-Стефанишин Ольга Володимирівна, кандидат політичних наук, 

доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету 

фізичної культури імені Івана Боберського. 
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Слободян Олександр Станіславович, директор, ТОВ «ІМПЕРІЯ ГРУП 2021». 

Назва дисертації: «Механізми формування та реалізації державної промислової політики 

України». Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. 

Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: 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.  Офіційні опоненти: 

Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук з державного управління, доцент, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова; Перестюк Інга Миколаївна, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління 

персоналом».   

 

Микитюк Юлія Миколаївна, начальник відділу реєстрації, Виконавчий комітет 

Томаківської селищної ради Дніпропетровської області. Назва дисертації: «Механізми 

державної політики у сфері цифровізації правового регулювання в Україні». Шифр та назва 

спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: 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.  Офіційні опоненти: Ортіна 

Ганна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, декан факультету 

економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного; Громико Олена Ігорівна, кандидат наук з державного управління, 

викладач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут».  

 

Дерев’янко Дмитро Васильович, директор, ТОВ «Фінансова компанія «АВІОР». 

Назва дисертації: «Механізми державного регулювання академічної мобільності в закладах 

вищої освіти». Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. 

Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Домбровська 

Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, начальник 

навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 

України. Офіційні опоненти: Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук державного 

управління, професор, ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»; Крук Олена Володимирівна, 

кандидат наук з державного управління, заступник начальника відділу оформлення 

допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Рівненського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки.   

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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Вошко Інна Василівна, директор, Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-волинської міської ради. Назва 

дисертації: «Формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я 

України». 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 керівник: Попов Сергій 

Афанасійович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

гуманітарних та соціально-політичних наук, Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Офіційні опоненти: Карамишев Дмитро Васильович, доктор наук з державного 

управління, професор, перший заступник директора, Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України; Бондарева Ліна Володимирівна, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний 

технічний університет. 

 

Мостовий Валерій Олександрович, голова районної адміністрації, Запорізька 

міська рада по Олександрівському району (м. Запоріжжя). Назва дисертації: «Публічно-

приватне партнерство в забезпеченні розвитку інфраструктури територіальних громад». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.04 – місцеве самоврядування. Спецрада Д 17.127.03 

Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, 

тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Бікулов Дамір Тагірович, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет. 

Офіційні опоненти: Бобровська Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет 

митної справи та фінансів; Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології Комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради. 

 
Заболотна Наталя Михайлівна, перший заступник голови, Вінницька обласна 

державна адміністрація. Назва дисертації: «Молодіжні організації як суб’єкт формування та 

реалізації державної політики». 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 керівник: Яковлева 

Лілія Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні 

опоненти: Коваль Ганна Володимирівна, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності; Гринчишин Сергій Сергійович, 

кандидат наук з державного управління, заступник голови Обухівської районної ради 

Київської області. 

 

Бестюк Андрій Іванович, начальник відділу підготовки у вищих військових 
навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти – 
заступник начальника управління доктрин та індивідуальної підготовки, Головне 
управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України. Назва 
дисертації: «Механізми державного управління вищою військовою освітою в Україні». 
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Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада 
Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Довгань Валерій 
Іванович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і 
техніки України, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Офіційні 
опоненти: Філіппова Вікторія Дмитрівна, доктор наук з державного управління, доцент, 
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського 
національного технічного університету; Вавренюк Сергій Анатолійович, кандидат наук з 
державного управління, доцент, доцент кафедри пожежної профілактики в населених 
пунктах факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту 
України. 

 

Целуйко Олексій Іванович, асистент кафедри менеджменту, публічного 

управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій. 

Назва дисертації: «Механізми державного регулювання фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання». 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 керівник: Скок Павло 

Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор з наукової 

роботи, Державний університет інфраструктури та технологій. Офіційні опоненти: Горник 

Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, професор, директор 

навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;  Денисюк Олександр 

Васильович, кандидат наук з державного управління, помічник начальника Головного 

управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. 

 

Сірик Владислав Вікторович, т. в. о. генерального директора, Державне 

підприємство «Укроборонопостачальник». Назва дисертації: «Організаційно-правові засади 

участі органів виконавчої влади в управлінні державними комерційними підприємствами». 

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 керівник: Снісаренко Лариса Юріївна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри державознавства і права Національної академії 

державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Лозинська Тамара 

Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;  

Бритова Ганна Валентинівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

публічного управління та землеустрою Класичного приватного університету. 

 

Фетіщенко Євгенія Миколаївна, завідувач юридичного сектору департаменту 

економіки, Донецька обласна державна адміністрація. Назва дисертації: «Планування 

видатків державного бюджету як інструмент регулювання соціально-економічного 

розвитку країни». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 

управління. Спецрада К 52.051.11 Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33; тел.: (044) 529-05-16). 

Науковий керівник: Дяченко Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного 

управління, доцент кафедри регіональної політики навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Шпачук Віталій Васильович, доктор наук з 
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державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та економіки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Жовнірчик Ярослав 

Федорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування Національного авіаційного університету.  

 

Міщенко Роман Іванович, заступник начальника відділу публічних закупівель та 

постачання – завідувач відділення планування та закупівель Національної академії 

внутрішніх справ. Назва дисертації: «Формування ефективних механізмів публічних 

закупівель в сучасних геоекономічних умовах». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – 

механізми державного управління. Спецрада К 79.051.05 Національного університету 

«Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (14035, м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий керівник: Миколайчук Микола 

Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Офіційні опоненти: Іваницька Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, 

професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Шестаковська Тетяна Леонідівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри 

публічного управління та менеджменту організацій Національного університету 

«Чернігівська політехніка». 

 

Мурашко Антоніна Миколаївна, директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова компанія «АВАЛІСТ». Назва дисертації: «Реалізація 

державної політики у сферах національної безпеки і оборони на регіональному рівні». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 

79.051.05 Національного університету «Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і науки 

України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий керівник: 

Олійченко Ігор Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри менеджменту та державної служби Національного університету «Чернігівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Іванова Тамара Вікторівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Національного авіаційного університету; Сергієнко Лариса Василівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка». 

 

Ситюк Антоніна Анатоліївна, державний експерт експертної групи 

енергоефективності громадських будівель Директорату енергоефективності Міністерства 

розвитку громад та територій України. Назва дисертації: «Формування та реалізація 

державних програм модернізації житлово-комунального господарства України». Шифр 

та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 79.051.05 

Національного університету «Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і науки України 

(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий керівник: Олійник 

Наталія Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 

служби Національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Шестаковська Тетяна Леонідівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри 



02.08.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

63 
 

публічного управління та менеджменту організацій Національного університету 

«Чернігівська політехніка»; Кравченко Сергій Григорович, кандидат наук з державного 

управління, начальник вiддiлу мicтобудування, архiтектури та держархбудконтролю 

Малоданилiвської селищної ради Харківського району Харкiвської областi. 

 


	Бакаїм Марія Василівна, суддя, Золочівський районний суд Львівської області. Назва дисертації: «Адміністративно-правова характеристика діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері». Шифр та назва спеціальності...
	Капинос Оксана Валентинівна, суддя, Житомирський окружний адміністративний суд. Назва дисертації: «Теоретико-правові засади функціонування адміністративного судочинства в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і проце...
	Лавренчук Ольга Володимирівна, суддя, Житомирський окружний адміністративний суд. Назва дисертації: «Заходи процесуального примусу в загальній системі адміністративних санкцій». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; ...
	Пилипів Василь Іванович, директор, Відокремлений підрозділ «Північний філіал» адвокатського об’єднання «Лемеха та Партнери». Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування України». Ши...

