
01.11.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Cаврасов Андрій Миколайович, старший науковий співробітник відділу структури
ядра, Інститут ядерних досліджень НАН України. Назва дисертації: «Вивчення механізмів
реакцій  з  гамма-квантами  та  легкими  частинками  за  допомогою  активаційного  методу».
Шифр та  назва спеціальності  –  01.04.16 – фізика ядра,  елементарних  частинок  і  високих
енергій. Спецрада Д 26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України (03028, м. Київ,
проспект Науки, 47; тел. (044) 525-23-49). Науковий консультант:  Желтоножський Віктор
Олександрович,  доктор  фізико-математичних,  провідний  науковий  співробітник  відділу
структури  ядра  Інституту  ядерних  досліджень  НАН України.  Офіційні  опоненти:  Дикий
Микола  Петрович,  доктор  фізико-математичних  наук,  завідувач  відділу  ядерної  фізики
Інституту  фізики  високих  енергій  і  ядерної  фізики  ННЦ  ХФТІ  НАН  України;  Маслюк
Володимир Трохимович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  відділу
фотоядерних  реакцій  Інституту  електронної  фізики  НАН  України;  Нестеров Олександр
Володимирович,  доктор  фізико-математичних  наук,  старший  науковий  співробітник
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.

Владимирський  Ігор  Анатолійович,  заступник  начальника  науково-дослідної
частини, доцент кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського».  Назва дисертації:  «Термодифузійні  структурно-фазові  зміни в  гетерогенних
системах  на  основі  магнітних  і  немагнітних  наношарів».  Шифр та  назва  спеціальності  –
01.04.07  –  фізика  твердого  тіла.  Спецрада  Д 26.168.02  Інституту  металофізики  ім.  Г. В.
Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 36; тел. (044)
4241005).  Науковий  консультант:  Волошко  Світлана  Михайлівна,  доктор  фізико-
математичних наук, професор,  професор кафедри фізичного матеріалознавства та термічної
обробки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського».  Офіційні опоненти:  Кладько Василь Петрович, доктор фізико-
математичних  наук,  професор, заступник  директора  з  наукової  роботи,  завідувач  відділу
структурного і елементного аналізу матеріалів і систем Інституту фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова  НАН  України;  Львов  Віктор  Анатолійович,  доктор  фізико-
математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  комп’ютерної  інженерії  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; Кравець Анатолій Федорович, доктор
фізико-математичних  наук,  завідувач  відділу  фізики  плівок  Інституту  магнетизму  НАН
України та МОН України. 

Ольшанського  Валентина  Васильовича,  старшого  наукового  співробітника
Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут»  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Параметрична  кінетична  нестійкість  та
турбулентність  плазми  в  газових  розрядах  і  термоядерних  пристроях».  Шифр  та  назва
спеціальності – 01.04.08 – фізика плазми. Спецрада Д 64.051.12 Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.
(057)  707-54-87).  Науковий  консультант: Греков  Дмитро  Леонідович,  доктор  фізико-
математичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту фізики
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плазми  Національного  наукового  центру  «Харківський  фізико-технічний  інститут»  НАН
України.  Офіційні  опоненти:  Анісімов  Ігор  Олексійович,  доктор  фізико-математичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  радіотехніки  та  радіоелектронних  систем Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України;  Денисенко  Ігор
Борисович,  доктор  фізико-математичних  наук, професор, професор  кафедри  прикладної
фізики та фізики плазми Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН
України;  Яковенко Юрій Володимирович,  доктор фізико-математичних наук, провідний
науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України.

Богданов  Євген  Іванович,  старший  науковий  співробітник  відділу  фізики  та
радіометрії нерівноважних транспортних явищ Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова
НАН України. Назва дисертації:  «Ефекти азимутальної асиметрії розсіяння випромінення у
кристалах  та  новітні  можливості  дифузнодинамічної  дифрактометрії».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  01.04.07  –  фізика  твердого  тіла.  Спецрада  Д 26.168.02  Інституту
металофізики  ім.  Г. В.  Курдюмова  НАН  України  (03142,  м.  Київ,  бульвар  Академіка
Вернадського, 36; тел. (044) 4241005). Науковий консультант: Молодкін Вадим Борисович,
член-кореспондент  НАН України,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  головний
науковий  співробітник  відділу  фізики  багатопараметричної  структурної  діагностики
Інституту  металофізики  ім. Г.В. Курдюмова  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Куліш
Микола  Полікарпович,  член-кореспондент  НАН  України,  доктор  фізико-математичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  фізики  функціональних  матеріалів  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;  Прокопенко Ігор Васильович,  доктор
фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  лабораторії  електронно-зондових  методів
діагностики  матеріалів  Інституту  фізики  напівпровідників  ім. В. Є. Лашкарьова  НАН
України;  Борча  Мар’яна  Драгошівна,  доктор  фізико-математичних  наук,  старший
науковий співробітник, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Бліхарський Ярослав Зіновійович, доцент кафедри автомобільних доріг та мостів,
Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Залишковий ресурс
залізобетонних конструкцій з пошкодженнями термічно-зміцненої арматури». Шифр і назва
спеціальності  -  05.23.01 -  Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д41.085.01
Одеської державної академії будівництва та архітектури (65029, м.Одеса, вул. Дидріхсона, 4;
тел.  (048)729-85-06.  Науковий  консультант:  Солодкий  Сергій  Йосифович,  доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  автомобільних  доріг  та  мостів  Інституту
будівництва  та  інженерних  систем  Національного  університету  «Львівська  політехніка».
Офіційні  опоненти:  Савицький Микола Васильович,  доктор  технічних  наук,  професор,
ректор  Державного  вищого  навчального  закладу  «Придніпровська  державна  академія
будівництва  та  архітектури»  Міністерства  освіти  і  науки  України;  Бамбура  Андрій
Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом надійності конструкцій
будівель і  споруд ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»;
Ватуля Гліб Леонідович,  доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи
Українського державного університету залізничного транспорту Міністерства освіти і науки
України.
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Поліщук  Володимир  Володимирович,  доцент  кафедри  програмного  забезпечення
систем ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Методологічні
основи інформаційної технології оцінювання рівня керованості процесами складних систем».
Шифр та  назва  спеціальності  –  05.13.06 –  інформаційні  технології.  Спецрада  Д 35.101.01
Української академії друкарства (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40).
Науковий консультант:  Маляр Микола Миколайович,  доктор технічних наук,  професор,
декан факультету математики та цифрових технологій  ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН  України.  Офіційні  опоненти: Машков  Олег  Альбертович,  доктор
технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  екологічної  безпеки  Державної  екологічної
академії  післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України, м. Київ;  Сеньківський Всеволод Миколайович, доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української
академії  друкарства  МОН України;  Пасєка Микола Степанович,  доктор технічних наук,
доцент,  професор  кафедри  інженерії  програмного  забезпечення  Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу МОН України. 

Нескородєва  Тетяна  Василівна,  завідувач  кафедри  інформаційних  технологій
Донецького національного університету імені Василя Стуса, МОН України,  м. Вінниця.  Назва
дисертації – «Методологія створення інтелектуальної інформаційної технології аналізу даних
СППР аудита». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада –
Д 26.056.01 Київського національного  університету  будівництва  і  архітектури,  МОН України.
(03680,  м. Київ-37,  просп.  Повітрофлотський,  31,  (044)  241-55-07).  Науковий  консультант:
Федоров Євген Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри робототехніки
та  спеціалізованих  комп'ютерних  систем  Черкаського  державного  технологічного
університету,  МОН  України,  м. Черкаси.  Офіційні  опоненти: Цюцюра  Світлана
Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури, МОН України,  м. Київ.  Корж
Роман  Орестович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи
Національного університету  «Львівська  політехніка»,  МОН України,  м. Львів.  Лахно Валерій
Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем, мереж
та кібербезпеки Київського національного університету біоресурсів та природокористування, МОН
України, м. Київ.

Трач Роман Володимирович, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та
інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування,
МОН  України,  м. Рівне.  Назва  дисертації –  «Когнітивні  механізми  управління  будівельними
проєктами на  основі  BIM технологій». Шифр та  назва  спеціальності –  05.13.22 – управління
проєктами  та  програмами. Спецрада –  Д 26.056.01 Київського  національного  університету
будівництва і архітектури, МОН України. (03680, м. Київ-37, просп. Повітрофлотський, 31, (044)
241-55-07).  Науковий  консультант: Бушуєв  Сергій  Дмитрович, д.т.н.,  професор,  завідувач
кафедри управління проєктами Київського національного університету будівництва і архітектури,
МОН України, м. Київ. Офіційні опоненти: Фесенко Тетяна Григорівна, доктор технічних наук,
професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного
університету  радіоелектроніки,  МОН  України,  м. Харків.  Зачко  Олег  Богданович,  доктор
технічних наук, професор, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту
Львівського  державного  університету  безпеки  життєдіяльності,  м. Львів.  Становська  Іраіда
Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри вищої математики та моделювання
систем Державного університету «Одеська політехніка», МОН України, м. Одеса.

3



01.11.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Демидюк  Мирослав  Васильович,  старший  науковий  співробітник  відділу
моделювання  композитних  структур  і  складних  систем  Інституту  прикладних  проблем
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Назва дисертації:  “Математичне
моделювання  та  параметрична  оптимізація  в  задачах  динаміки  маніпуляційних  і
антропоморфних  локомоційних  систем”.  Шифр  та  назва  спеціальності –  01.05.02   –
математичне  моделювання  та  обчислювальні  методи.  Спецрада  Д 35.195.01  Інституту
прикладних  проблем  механіки  і  математики  ім. Я. С. Підстригача  НАН  України  (79060,
м. Львів,  вул. Наукова,  3-б;  тел. (032)  263-83-77).  Науковий консультант: Бербюк Віктор
Євгенович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  механіки  та
морських наук Чалмерського технологічного університету (м. Гетеборг, Швеція). Офіційні
опоненти: Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри  теоретичної  кібернетики  Київського  національного  університету  ім.  Тараса
Шевченка МОН України;  Бомба  Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор,
професор  кафедри  комп’ютерних  наук  та  прикладної  математики Національного
університету водного  господарства  та  природокористування  МОН  України;  Заневський
Ігор  Пилипович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  інформатики  та
кінезіології Львівського  державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського
МОН України.

Шепеленко  Ігор  Віталійович,  професор  кафедри  експлуатації  та  ремонту  машин,
Центральноукраїнський  національний  технічний  університет. Назва  дисертації:  «Наукові
основи  технології  нанесення  антифрикційних  покриттів  з  використанням  пластичного
деформування». Шифр та  назва  спеціальності  –  05.02.08 –  технологія  машинобудування.
Спецрада  Д 26.002.11  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий консультант:  Посвятенко Едуард Карпович, доктор технічних наук,
професор,  професор  кафедри  виробництва,  ремонту  та  матеріалознавства  Національного
транспортного  університету. Офіційні  опоненти:  Киричок  Петро  Олексійович,  доктор
технічних  наук,  професор,  директор  Видавничо-поліграфічного  інституту  Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського»; Пермяков  Олександр  Анатолійович,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного
технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»;  Грушко  Олександр
Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та
прикладної механіки Вінницького національного технічного університету.

Сендецький  Володимир  Миколайович,  директор  Івано-Франківської  філії  ДУ
«Держґрунтохорона» Інституту охорони ґрунтів України. Назва дисертації: «Наукові основи
формування продуктивності  агроценозів  із  застосуванням гумінових препаратів  і  новітніх
органічних добрив в умовах Лісостепу Західного». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 –
рослинництво.  Спецрада  Д  71.831.01  Подільського  державного  аграрно-технічного
університету  (32316,  м.  Кам’янець-Подільський,  вул.  Шевченка,  13;  тел.(097)  808-94-95).
Науковий  консультант:  Гораш  Олександр  Савич, доктор  сільськогосподарських  наук,
професор кафедри рослинництва, селекції та насінництва Подільського державного аграрно-
технічного  університету  МОН. Офіційні  опоненти: Саблук Василь  Трохимович,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  завідувач  лабораторії  здоров’я  рослин,  Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; Дзюбайло Андрій Григорович, доктор
сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник Передкарпатського
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відділу  наукових  досліджень  Інституту  сільського  господарства  Карпатського  регіону
НААН;  коваленко  Віталій  Петрович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,
професор кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету
біоресурсів та природокористування МОН.

Белінська Людмила Семенівна, завідувач кафедри соціокультурного менеджменту
Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації «Українська
еліта Східної Галичини у націєтворчому дискурсі другої половини ХІХ – першої половини
ХХ  століття».  Шифр  та  назва  спеціальності –  07.00.01  –  історія  України.  Спецрада
Д 35.222.01 Інституту  українознавства  ім. І. Крип’якевича  НАН  України  та  Інституту
народознавства  НАН  України  (79026,  м. Львів,  вул. Козельницька, 4;  тел. (032)270-70-22).
Науковий консультант: Литвин Микола Романович,  доктор історичних  наук,  професор,
завідувач  Центру  дослідження  українсько-польських  відносин  Інституту  українознавства
ім. І  Крип’якевича  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Баран  Володимир  Кіндратович,
доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  історії  України  та  археології
Волинського національного університету імені Лесі Українки;  Добржанський Олександр
Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та
міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Рибак Оксана Зіновіївна,  доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії  і
теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Герус  Людмила  Мечиславівна,  завідувач  відділу  народного  мистецтва  Інституту
народознавства  НАН  України.  Назва  дисертації «Функціональна,  семантична  та  етично-
естетична  цінності  обрядового  хліба  українців  та  їх  актуалізація  у  соціокультурному
просторі початку ХХІ ст.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.05 –  етнологія.  Спецрада
Д 35.222.01 Інституту  українознавства  ім. І. Крип’якевича  НАН  України  та  Інституту
народознавства  НАН  України  (79026,  м. Львів,  вул. Козельницька, 4;  тел. (032)270-70-22).
Науковий  консультант: Павлюк  Степан  Петрович, доктор  історичних  наук,  професор,
директор  Інституту  народознавства  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Борисенко
Валентина  Кирилівна,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  архівних
наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М. Т. Рильського НАН України; Галайчук Володимир Васильович, доктор
історичних наук, доцент, доцент кафедри етнології Львівського національного університету
імені  Івана  Франка;  Тарас  Ярослав  Миколайович,  доктор  історичних  наук,  професор,
професор  кафедри  реставрації  і  реконструкції  архітектури  та  пам’яток  мистецтва
Національного університету «Львівська Політехніка».

Левицька  Мар’яна  Корнеліївна,  старший  науковий  співробітник  відділу
мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України.  Назва дисертації «Культурно-
мистецька  діяльність  Луки  Долинського  у  контексті  церковно-релігійних  процесів  кінця
ХVIII  –  початку  ХІХ ст.».  Шифр  та  назва  спеціальностей –  07.00.01  –  історія  України;
07.00.05  –  етнологія.  Спецрада  Д 35.222.01 Інституту  українознавства  ім. І. Крип’якевича
НАН  України  та  Інституту  народознавства  НАН  України  (79026,  м. Львів,
вул. Козельницька, 4;  тел. (032)270-70-22).  Науковий  консультант: Павлюк  Степан
Петрович, доктор  історичних  наук,  професор,  директор  Інституту  народознавства  НАН
України.  Офіційні опоненти:  Голик Роман Йосипович,  доктор історичних наук, старший
науковий  співробітник  відділу  нової  історії  України  Інституту  українознавства  ім. І 
Крип’якевича НАН України;  Рибак Оксана Зіновіївна,  доктор історичних наук, професор,
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професор  кафедри  історії  і  теорії  мистецтва  Львівської  національної  академії  мистецтв;
Тарнавський  Роман  Богданович,  доктор  історичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
етнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Яців  Роман  Миронович,  професор  кафедри  художнього  дерева  Львівської
національної  академії  мистецтв.  Назва  дисертації «Культурно-мистецьке  середовище
української еміграції у Варшаві (1919–1939): історія, інституції, ідеологія діяльності, творча
спадщина». Шифр та назва спеціальностей – 07.00.01 – історія України; 07.00.05 – етнологія.
Спецрада  Д 35.222.01 Інституту  українознавства  ім. І. Крип’якевича  НАН  України  та
Інституту народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032)270-
70-22).  Науковий  консультант: Павлюк  Степан  Петрович, доктор  історичних  наук,
професор,  директор  Інституту  народознавства  НАН України.  Офіційні  опоненти:  Литвин
Микола  Романович,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  Центру  дослідження
українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І  Крип’якевича НАН України;
Сова  Андрій  Олегович,  доктор  історичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  олімпійської
освіти  Львівського  державного  університету  фізичної  культури  імені  Івана  Боберського;
Тарнавський  Роман  Богданович,  доктор  історичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
етнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Семенишена  Наталія  Вікторівна,  доцент  кафедри  обліку,  оподаткування  та
технологій  електронного  бізнесу,  Подільський  державний  аграрно-технічний  університет.
Назва дисертації «Облік в умовах інституційних змін: теорія та методологія». Шифр та назва
спеціальності  –  08.00.09  –  бухгалтерський  облік,  аналіз  та  аудит  (за  видами  економічної
діяльності). Спецрада Д 58.082.03  Західноукраїнського національного університету (46009,
м. Тернопіль, вул. Львівська,  11а,  тел.  (0352) 47-50-59).  Науковий консультант:  Хорунжак
Надія  Михайлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  обліку  і
оподаткування Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти:  Куцик
Петро Олексійович, доктор економічних наук, професор, ректор  Львівського торговельно-
економічного  університету;  Петрук  Олександр  Михайлович,  доктор  економічних  наук,
професор,  професор  кафедри фінансів  і  кредиту  Державного  університету  «Житомирська
політехніка»;  Олійник  Яна  Вікторівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  директор
Інституту післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління».

Красовська Галина Олександрівна, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та
готельно-ресторанної справи  Хмельницького національного університету. Назва дисертації:
«Теоретико-методологічні засади формування структурної збалансованості сталого розвитку
національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством.  Спецрада  Д 14.083.02 Поліського національного університету
(10008,  м.  Житомир,  бульвар  Старий,  7;  тел. (0412)  37-49-31).  Науковий  консультант:
Стадник Валентина  Василівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
менеджменту,  адміністрування  та  готельно-ресторанної  справи  Хмельницького
національного  університету.  Офіційні  опоненти:  Зінчук  Тетяна  Олексіївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  міжнародних  економічних  відносин  та
європейської  інтеграції  Поліського  національного  університету;  Ходаківська  Ольга
Василівна, доктор економічних наук,  професор,  заступник директора з  науково-проектної
роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»;  Михайлов Андрій
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Миколайович,  доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри менеджменту імені
професора Л. І. Михайлової Сумського національного аграрного університету.

Арефьєва  Наталія  Георгіївна,  доцент  кафедри  мовної  та  загально-гуманітарної
підготовки  іноземців  Одеського  національного  університету  імені  І. І. Мечникова.  Назва
дисертації:  «Фразеологія  російських  переселенських  говірок  Півдня  України:
лінгвокультурологічний  та  лексикографічний  аспекти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
10.02.02  –  російська  мова. Спецрада  Д 08.051.05  Дніпровського  національного  університету
імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий
консультант:  Степанов Євгеній  Миколайович,  доктор філологічних  наук,  професор,  професор
кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І.
Мечникова.  Офіційні  опоненти:  Дядечко  Людмила  Петрівна,  доктор  філологічних  наук,
професор,  професор  кафедри  російської  філології  Інституту  філології  Київського
національного університету імені  Тараса  Шевченка; Іванова Людмила Петрівна,  доктор
філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  слов’янських  мов  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова; Шепель  Юрій  Олександрович,
доктор  філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  перекладу  та  лінгвістичної
підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Ковбаско Юрій Григорович, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського
національного  університету  імені  Василя  Стефаника.  Назва  дисертації:  «Функціональна
транспозиція в англійській мові ІХ–ХХІ століть». 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  консультант:
Михайленко  Валерій  Васильович,  доктор  філологічних  наук,  професор.  Офіційні
опоненти: Андрейчук  Надія  Іванівна, доктор  філологічних  наук,  професор,  професор
кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського
національного  університету  імені  Івана  Франка;  Кійко  Світлана  Василівна, доктор
філологічних наук, професор, завідувач кафедри германського, загального і порівняльного
мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;  Козлова
Тетяна  Олегівна,  доктор  філологічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  англійської
філології Запорізького національного університету.

Лазебна  Наталія  Валеріївна,  доцент  кафедри  теорії  та  практики  перекладу
Національного  університету  «Запорізька  політехніка».  Назва  дисертації:  «Лінгвосеміотика
англомовного дигітального дискурсу». 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  консультант: Приходько  Анатолій
Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики
перекладу Національного університету «Запорізька політехніка». Офіційні опоненти: Бялик
Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри комунікативної
лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри
романської  філології  та  порівняльно-типологічного  мовознавства  Київського університету
імені Бориса Грінченка; Потапенко Сергій Іванович, доктор філологічних наук, професор,
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професор кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М.
Мороховського Київського національного лінгвістичного університету. 

Семеніст Іван Васильович, завідувач кафедри східних мов та перекладу Київського
університету імені  Бориса Грінченка.  Назва дисертації:  «Мовна комунікація  в цифровому
середовищі:  моделі,  засоби,  механізми  (на  матеріалі  інновацій  європейських  та  азійських
варіантів  англійської  мови)».  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  консультант: Махачашвілі  Русудан
Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри романської філології та
порівняльно-типологічного мовознавства  Київського університету імені  Бориса Грінченка.
Офіційні опоненти: Бехта Іван Антонович, доктор філологічних наук, професор, професор
кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка;
Макарук   Лариса  Леонідівна,  доктор  філологічних  наук, доцент,  декан  факультету
іноземної  філології,  доцент  кафедри  прикладної  лінгвістики  Волинського  національного
університету  імені  Лесі  Українки;  Шевченко Олександр Іванович, доктор філологічних
наук,  доцент,  професор  кафедри  теорії  та  практики  перекладу  з  англійської  мови
Запорізького національного університету.

Міняйло Роман Вікторович,  доцент кафедри української  лінгвістики,  літератури та
методики  навчання,  Комунальний  заклад  «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія»
Харківської  обласної  ради.  Назва  дисертації:  «Становлення  лексичної  і  фразеологічної
підсистем сфери рибальства в українській мові». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 –
українська  мова.  Спецрада  Д  41.051.02  Одеського  національного  університету  імені  І.  І.
Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий
консультант:  Голобородько Костянтин Юрійович,  доктор філологічних наук,  професор,
декан  українського  мовно-літературного  факультету  імені  Г.Ф. Квітки-Основʼяненка,
професор  кафедри української  мови,  Харківський національний  педагогічний  університет
імені Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Білоусенко Петро Іванович, доктор філологічних
наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу  історії  української  мови  та
ономастики, Інститут української мови Національної академії наук України; Семенюк Олег
Анатолійович,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  перекладу,
прикладної  та  загальної  лінгвістики,  Центральноукраїнський  державний  педагогічний
університет  імені  Володимира Винниченка;  Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна,
доктор  філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  загального  та  прикладного
мовознавства  і  слов’янської  філології,  Донецький  національний  університет  імені  Василя
Стуса.

Ігіна  Зоя  Олександрівна,  доцент  кафедри  германської  філології  та  викладання
іноземних мов, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Назва дисертації:
«Англомовний готичний наратив: топіка та її вербалізація». Шифр та назва спеціальності –
10.02.04 –  германські  мови.  Спецрада  Д 41.051.02 Одеського  національного  університету
імені І. І. Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03).
Офіційні  опоненти:  Бабелюк  Оксана  Андріївна,  доктор  філологічних  наук,  професор,
професор кафедри іноземних мов та перекладознавства, Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності;  Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри англійської філології, Запорізький національний університет; Єсипенко
Надія  Григорівна, доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  англійської
мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Громко  Тетяна  Василівна,  доцент  кафедри  української  мови  та  журналістики,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
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Назва дисертації: «Метолодогія лексико-граматичної дескрипції лінгварію говірки». Шифр
та  назва  спеціальності  –  10.02.01  –  українська  мова.  Спецрада  Д  41.051.02  Одеського
національного  університету  імені  І. І. Мечникова  (65058,  м. Одеса,  Французький  бульвар,
24/26,  тел.  (0482)  63-07-03).  Науковий  консультант:  Іліаді  Олександр  Іванович,  доктор
філологічних наук, професор, завідувач кафедри методик дошкільної та початкової освіти,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Офіційні  опоненти:  Глущенко  Володимир  Андрійович,  доктор  філологічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  загального,  германського  і  слов’янського  мовознавства,
Донбаський державний педагогічний університет;  Руснак Наталія Олександрівна, доктор
філологічних  наук,  професор  кафедри  сучасної  української  мови,  Чернівецький
національний  університет  імені  Юрія  Федьковича; Дружинець  Марія  Львівна,  доктор
філологічних наук, професор кафедри української мови, Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова.

Ільків Олег Васильович, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного
факультету  Міжнародного  економіко-гуманітарного  університету  імені  академіка  Степана
Дем’янчука.  Назва  дисертації:  «Проблеми  правового  регулювання  речових  прав  в
цивільному законодавстві України». Шифр та назва спеціальності - 12.00.03 - цивільне право
та цивільний процес;  сімейне право;  міжнародне приватне право. Спецрада -  Д 35.051.27
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка  (79000,  м.  Львів,  вул.
Університетська,  1;  т.  (032)  2603402).  Науковий  консультант:  Коссак  Володимир
Михайлович,  доктор юридичних наук,  професор,  завідувач кафедри цивільного права  та
процесу  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:
Кохановська Олена Велеонінівна,  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
цивільного права Київського національного університету імені  Тараса Шевченка;  Калаур
Іван Романович, доктор юридичних наук, професор, народний депутат України; Харитонов
Євген Олегович,  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Березняк Василь Сергійович, доцент кафедри кримінального права та кримінології
Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації:
«Теоретичні, правові та праксеологічні засади розслідування кримінальних правопорушень у
сфері  нерухомості». Шифр  та  назва  спеціальності –  12.00.09  –  кримінальний  процес  та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 08.727.02
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект
Гагаріна,  26;  тел.  (056)  377-34-80).  Науковий  консультант:  Чаплинський  Костянтин
Олександрович,  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики та
домедичної  підготовки  Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ.
Офіційні  опоненти:  Дрозд  Валентина  Георгіївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,
начальник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового
та  організаційного  забезпечення  діяльності  Міністерства  Державного  науково-дослідного
інституту МВС України;  Мінченко Сергій Іванович,  доктор юридичних наук, професор,
директор  Департаменту  правового  забезпечення  Державного  підприємства  «Центр
державного  земельного  кадастру»;  Степанюк  Руслан  Леонтійович,  доктор  юридичних
наук,  професор,  професор  кафедри  криміналістики,  судової  експертології  та  домедичної
підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ.

Риндюк  Віра  Іванівна,  професор  кафедри  теорії  та  історії  права,  Юридичний
інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
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Назва  дисертації:  «Упорядкування  законодавства  України:  теоретико–методологічний  та
техніко–юридичний аспекти».  Шифр та назва  спеціальності  – 12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень. Спеціалізована вчена рада Д 26.236.03
при Інституті  держави і  права імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ,  вул.
Трьохсвятительська,  4;  тел.  (044)  278  5155.  Науковий  консультант:  Ющик  Олексій
Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  головний науковий співробітник Інституту
держави  і  права  імені  В.М. Корецького  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Гусарєв
Станіслав Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, Перший проректор Національної
академії  внутрішніх  справ;  Косович  Віталій  Мирославович,  доктор  юридичних  наук,
доцент, завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету
імені  Івана  Франка;  Євграфова  Єлизавета  Павлівна,  доктор  юридичних  наук,  суддя
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Ганжа Олександр Олександрович, заступник начальника Головного управління – 
начальник кримінальної поліції ГУНП України в Одеській області. Назва дисертації: 
«Службова кар’єра в органах Національної поліції України (проблеми співвідношення норм 
трудового та адміністративного права)». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове 
право; право соціального забезпечення. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного 
університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.(057)7398-181).
Науковий консультант: Лукаш Сергій Станіславович, доктор юридичних наук, професор, 
директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. 
Офіційні опоненти: Обушенко Олександр Миколайович, доктор юридичних, професор, 
заступник начальника управління – начальник відділу Служби судової охорони 
Дніпропетровської області; Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, 
професор, декан факультету менеджменту, адміністрування та права Державного 
біотехнологічного університету; Яковлєв Олександр Анатолійович, доктор юридичних 
наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого.

Багінська  Ольга  Володимирівна, доцент  кафедри  педагогіки,  психології  та
методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка. Назва дисертації: «Теоретико-методичні засади формування рухової функції
школярів  різних  вікових  груп  у  процесі  навчання  фізичної  культури».  Шифр  та  назва
спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Спецрада –  Д 79.053.02  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені
Т.Г. Шевченка,  (14013,  м. Чернігів,  вул. Гетьмана  Полуботка,  53;  тел.  (04622)  3-36-10).
Науковий консультант – Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Офіційні опоненти: Іващенко
Ольга Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики
фізичного  виховання,  Харківський  національний  педагогічний  університет  імені  Г.  С.
Сковороди;  Архипов  Олександр  Анатолійович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач кафедри фізичного  виховання і  спорту,  Національний педагогічний університет
імені  М.  П.  Драгоманова;  Завидівська  Наталія  Назарівна,  доктор   педагогічних  наук,
професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, Львівський державний
університет фізичної культури імені Івана Боберського.
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Мехед  Ольга  Борисівна, завідувач  кафедри  біології,  Національний  університет
«Чернігівський  колегіум»  імені  Т.Г. Шевченка.  Назва  дисертації: «Система  підготовки
майбутніх  учителів  біології  та  основ  здоров’я  до  соціально-педагогічної  діяльності  в
закладах  загальної  середньої  освіти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  «Теорія  і
методика  професійної  освіти».  Спецрада –  Д 79.053.02  Національного  університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,
53;  тел.  (04622)  3-36-10).  Науковий  консультант  – Носко  Микола Олексійович, доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  педагогіки,  психології  та  методики
фізичного  виховання  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені  Т.Г.
Шевченка.  Офіційні  опоненти: Бойчук  Юрій  Дмитрович,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  ректор  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г.
С. Сковороди; Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан
природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.
Г. Короленка; Бужина Ірина В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри  сімейної  та  спеціальної  педагогіки  і  психології,  Державного  закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Бєлікова  Валентина  Венедиктівна, доцент кафедри  музикознавства,
інструментальної  та  хореографічної  підготовки  Криворізького державного  педагогічного
університету.  Назва  дисертації – «Еволюція  творчого  потенціалу  особистості  в  контексті
розвитку музичної культури ХХ – початку ХХІ століття».  Шифр та назва спеціальності –
13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки.  Спецрада  – Д 23.053.02
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 32-08-89). Науковий
консультант –  Черкасов  Володимир  Федорович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор  кафедри  мистецької  освіти  Центральноукраїнського  державного  педагогічного
університету  імені  Володимира  Винниченка.  Офіційні  опоненти: Михайличенко  Олег
Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії,
міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка;  Смирнова Тетяна Анатоліївна, доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  теорії  та  методики  мистецької  освіти
Харківського  національного  університету  мистецтв  імені  І. П. Котляревського;   Коляда
Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри  соціальної
педагогіки та соціальної  роботи Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.

Дяченко  Алла  Володимирівна, доцент  кафедри  промислового  дизайну  та
комп’ютерних технологій Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва
і дизайну імені Михайла Бойчука. Назва дисертації: «Розвиток дизайн-освіти в Україні (ХХ –
початок  ХХІ  століття)».  Шифр  та  назва  спеціальності –  13.00.04  –  теорія  і  методика
професійної  освіти.  Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної  освіти і  освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-
62-86). Науковий консультант:  Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  теоретичних  дисциплін  і  професійної  освіти  Київської
державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
Офіційні  опоненти:  Радкевич  Валентина  Олександрівна,  доктор  педагогічних  наук,
професор, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; Паньок Тетяна
Володимирівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент, завідувач  кафедри  образотворчого
мистецтва  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г.С.  Сковороди;
Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук,  завідувач відділу змісту і технологій
педагогічної  освіти  Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  іменем Івана  Зязюна
НАПН України.
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Гоголь Наталія Валеріївна, доцент кафедри української мови, літератури та методики
навчання, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Назва дисертації: «Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти в історико-
педагогічному  вимірі  (друга  половина  ХХ  –  початок  ХХІ  століття)».  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 консультант:  Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук,
головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту
педагогіки НАПН. Офіційні  опоненти:  Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  української  літератури,  методики  її  навчання  та
журналістики  Ніжинського  державного  університету  імені  Миколи  Гоголя;  Гавриленко
Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук,  професор, професор кафедри дошкільної та
початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка;
Йовенко Лариса Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української
літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини.

Юрків Ярослава Ігорівна, докторантка кафедри соціальної педагогіки Державного
закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).
Назва  дисертації:  «Теорія  і  практика  професійної  підготовки  майбутніх  соціальних
педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення». Шифр
та  назва  спеціальності  –  13.00.05  –  соціальна  педагогіка.  Спецрада  Д 29.053.01
Державного  закладу  «Луганський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка»
(92703,  Луганська  обл.,  м. Старобільськ,  пл. Гоголя, 1;  тел.  (06461)  2-40-61).  Науковий
консультант:  Караман Олена Леонідівна,  доктор педагогічних наук,  професор,  директор
навчально-наукового  інституту  педагогіки  і  психології  Державного  закладу  «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).  Офіційні  опоненти:
Омельченко  Світлана  Олександрівна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  ректор
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
(м. Слов’янськ); Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор  кафедри  соціальної  роботи  і  соціальної  педагогіки  Хмельницького
національного  університету;  Слозанська  Ганна  Іванівна, доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувачка  кафедри  спеціальної  та  інклюзивної  освіти  Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Железов  Дмитро  Миколайович,  асистент  кафедри  акушерства  та  гінекології
Одеського  національного  медичного  університету  МОЗ  України,  м.  Одеса.  Назва
дисертації:  «Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у
жінок  з оперованою маткою». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та
гінекологія.  Спецрада  Д  41.600.02  Одеського  національного  медичного  університету
(65082,  м.  Одеса,  Валіховський  провулок,  2;  т.  8-048-723-33-24).  Офіційні  опоненти:
Маркін  Леонід  Борисович, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
акушерства  та  гінекології  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Д.
Галицького  МОЗ  України;  Вдовиченко  Юрій  Петрович,  доктор  медичних  наук,
професор,  професор  кафедри  акушерства,  гінекології  та  перинатології  Національного
університету  здоров’я  України  імені  П.  Л.  Шупика  МОЗ  України;  Грищенко  Ольга
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Валентинівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  акушерства  та
гінекології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.

Белов Олександр Олександрович, доцент кафедри медичної психології та психіатрії
Вінницького  національного  медичного  університету  імені  М.І.  Пирогова  МОЗ  України.
Назва дисертації:  «Клініко-психологічні  та психосоціальні  чинники патоморфозу розладів
депресивного спектру (рання діагностика, прогноз,  комплексна корекція)».  Шифр та назва
спеціальності – 19.00.04 – медична психологія. Спецрада – Д 64.609.03 Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057)
711-35-56).  Науковий консультант:  Пшук Наталія  Григорівна –  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  каф.  медичної  психології  та  психіатрії  Вінницького  національного
медичного  університету  ім.  М.І.  Пирогова  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Маркова
Маріанна  Владиславівна  –  доктор  медичних  наук,  професор,  в.о.  завідувача  каф.
психотерапії  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти  МОЗ України;  Ісаков
Рустам Ісроїлович – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології
та  медичної  психології  Полтавського  державного  медичного  університету  МОЗ України;
Венгер  Олена Петрівна –  доктор  медичних  наук,  професор,   завідувач каф.  психіатрії,
наркології  та медичної  психології  Тернопільського національного медичного університету
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Гогаєва  Олена  Казбеківна,  провідний  науковий   співробітник  відділу  хірургічного
лікування  ішемічної  хвороби  серця,   ДУ «Національний  інститут  серцево-судинної  хірургії
імені М.М. Амосова НАМН України». Назва дисертації: «Періопераційне ведення пацієнтів з
коморбідністю та високим ризиком в кардіохірургії ішемічної хвороби серця». Шифр та назва
спеціальності – 14.01.04 – серцево-судинна хірургія. Спецрада  Д 26.555.01 ДУ «Національний
інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук
України»  (03038,  Україна,  м. Київ,  вул. М. Амосова,  6;  тел.  (044)275-43-22).  Науковий
консультант: Лазоришинець Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, директор
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені М.М. Амосова НАМН України».
Офіційні  опоненти:  Фуркало  Сергій  Миколайович,  доктор  медичних  наук,  професор,
керівник  відділу  ендоваскулярної  хірургії  та  інтервенційної  радіології  ДУ  «Національний
інститут  хірургії  та  трансплантології  імені  О.О.  Шалімова  НАМН  України»;  Вітовський
Ростислав Мирославович,  доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії серця
та  магістральних  судин  Національного  університету  охорони  здоров’я  України  імені  П.Л.
Шупика;  Карпенко  Юрій  Іванович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
внутрішньої  медицини  №  1  з  курсом  серцево-судинної  патології  Одеського  національного
медичного університету МОЗ України.   

Флаксемберг  Майя  Аркадіївна,  лікар  акушер-гінеколог  відділення гінекології  з
малоінвазивними  технологіями,  ліжками  медицини  плода  та  патології ранніх  термінів
вагітності  Хмельницького  обласного  перинатального  центру  КНП «Хмельницька  обласна
лікарня» Хмельницької обласної ради. Назва дисертації:  «Репродуктивне здоров’я жінок з
леойміомою  матки  (патогенез,  молекулярно-генетичні  механізми  розвитку,  лікування  і
реабілітація)».  Шифр  та  назва  спеціальності –  14.01.01  «Акушерство  та  гінекологія».
Спецрада  Д 26.613.02  Національного  університету  охорони  здоров’я  України  імені
П. Л. Шупика  (04112,  м.  Київ,  вул.  Дорогожицька,  9;  тел. (044)205-49-82).  Офіційні
опоненти: Суханова  Ауріка  Альбертівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор
кафедри  акушерства,  гінекології  і  репродуктології  Національного  університету  охорони
здоров’я  України  імені  П.Л. Шупика,  МОЗ  України; Гнатко  Олена  Петрівна,  доктор
медичних наук, професор,  завідувачка кафедри акушерства і гінекології № 2 Національного
медичного  університету  імені  О.О. Богомольця,  МОЗ  України; Яроцький  Микола
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Євгенійович, доктор  медичних  наук,  професор,  науково-медичний  керівник  ТОВ
«Академічний медичний центр» (м. Київ).

Черська Марія Сергіївна, завідувачка консультативно-діагностичного відділення, ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Назва
дисертації:  «Кардіоцеребральні  порушення  у  хворих  на  цукровий  діабет  з  церебральним
атеросклерозом: особливості взаємозв’язків, чинники прогресування, діагностика та шляхи
корекції». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 26.558.01
ДУ  «Інститут  ендокринології  та  обміну  речовин  ім.  В.П.  Комісаренка  НАМН  України»
(04114,  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  69;  тел.  (044)  254-13-89).  Науковий  консультант:
Тронько Микола Дмитрович,  доктор медичних наук, професор, директор Інституту (ДУ
«Інститут  ендокринології  та  обміну  речовин  ім.  В.П.  Комісаренка  НАМН  України»).
Офіційні опоненти:  Власенко Марина Володимирівна, доктор медичних наук, професор,
завідувачка кафедри ендокринології Вінницького національного медичного університету ім.
М.І.  Пирогова МОЗ України;  Урбанович Аліна Мечиславівна –  доктор медичних наук,
професор,  завідувачка  кафедри  ендокринології  Львівського  національного  медичного
університету імені Данила Галицького МОЗ України;  Барна Ольга Миколаївна – доктор
медичних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  загальної  практики  (сімейної  медицини)
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Костенко  Світлана  Борисівна,  завідувачка  кафедри  ортопедичної  стоматології,
Державний  вищий  навчальний  заклад  «Ужгородський  національний  університет».  Назва
дисертації:  «Клініко-лабораторне  обґрунтування  комплексного  лікування  та  реабілітації
стоматологічних  хворих  на  основі  прогностичної  оцінки  пацієнт-орієнтованих  критеріїв».
Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 44.601.01 Полтавський
державний медичний університет (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-
84). Науковий  консультант:  Потапчук  Анатолій  Мефодійович,  доктор  медичних  наук,
професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та
ортопедичної  стоматології  Держаного  вищого  навчального  закладу  «Ужгородський
національний  університет». Офіційні  опоненти:  Петрушанко Тетяна Олексіївна,  доктор
медичних наук,  професор,  завідувачка кафедри терапевтичної  стоматології   Полтавського
державного медичного університету; Лабунець Василь Аксентійович, доктор медичних
наук, професор, завідувач відділу ортопедичної стоматології  Державної установи «Інститут
стоматології та щелепно-лицевої хірургії національної академії медичних наук України», м.
Одеса;  Янішен Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
ортопедичної  стоматології Харківського національного медичного університету.

Мельник Галина Миколаївна,  комерційний директор ПП «Гармонія»(м.  Чернівці).
Назва  дисертації:  «Теоретичне  та  експериментальне  обгрунтування  технології  рідких  та
м’яких  лікарських  форм  в  умовах  аптек».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  15.00.01  –
технологія  ліків,  організація  фармацевтичної  справи  та  судова  фармація.  Спецрада  –  Д
64.605.02 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,
53;  тел.  (057)  706-35-81).  Науковий  консультант:  Ярних  Тетяна  Григорівна,  доктор
фармацевтичних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  технології  ліків  Національного
фармацевтичного університету.  Офіційні  опоненти:  Кривов’яз Олена Вікторівна,  доктор
фармацевтичних наук, професор, завідувачка  кафедрою фармації Вінницького національного
медичного університету імені М.І. Пирогова,  МОЗ України. Борщевська  Марія Іллінічна,
доктор  фармацевтичних  наук,  професор,  керівник  департаменту  з  біотехнології  АТ
«Фармак»  (м.  Київ).  Алмакаєва  Людмила  Григорівна,  доктор  фармацевтичних  наук,
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професор,  професор  кафедри  фармацевтичних  дисциплін  Ужгородського  національного
університету МОН України. 

Тукова  Ірина  Геннадіївна,  доцент  кафедри  теорії  музики  Національної  музичної
академії  України  імені  П. І. Чайковського.  Назва  дисертації: «Музика  і  природознавство:
взаємодія  світів  в  умонастроях  епох  (XVII  –  початок  ХХІ  століття)».  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  консультант:  Герасимова-Персидська  Ніна  Олександрівна,  доктор
мистецтвознавства,  професор.  Офіційні  опоненти:  Шип  Сергій  Васильович,  доктор
мистецтвознавства,  професор,  професор  кафедри  музичного  мистецтва  і  хореографії
Південноукраїнського  національного  педагогічного  університету  імені  К. Д. Ушинського;
Драч Ірина Степанівна,  доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувач  кафедри  історії
української та зарубіжної музики Харківського національного університету мистецтв імені
І. П.  Котляревського;  Мельник Лідія  Олександрівна,  доктор мистецтвознавства,  доцент,
професор  кафедри  композиції  Львівської  національної  музичної  академії  імені  М.  В.
Лисенка.

Рочняк  Юрій  Альфредович,  доцент  кафедри  архітектурного  проектування
Національного університету «Львівська політехніка».  Назва дисертації: «Теоретичні основи
формування архітектури залізничних вокзалів». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – теорія
архітектури,  реставрація  пам’яток  архітектури.  Спецрада Д  35.052.11  Національного
університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (79013, м. Львів,
вул. Ст. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий консультант: Диба Юрій Романович,
доктор  архітектури,  доцент,  професор  кафедри  архітектури  та  реставрації  Національного
університету «Львівська політехніка».  Офіційні опоненти: Древаль Ірина Владиславівна,
д.арх.,  доцентка,  завідувачка кафедри  містобудування  Харківського  національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків);  Михайлишин Ольга
Леонідівна,  д.арх.,  доцентка,  завідувачка  кафедри архітектури та середовищного дизайну
Національного  університету  водного  господарства  та  природокористування  (м.  Рівне);
Лукомська Зоряна Володимирівна, д.арх.,  доцентка,  професорка кафедри архітектури та
містобудування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м.
Івано-Франківськ).

Гоян  Ігор  Миколайович,  професор  кафедри  соціальної  психології,  ДВНЗ
«Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника».  Назва  дисертації:
«Соціально-психологічні засади самоорганізації молоді в період суспільних трансформацій».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  19.00.05  –  соціальна  психологія;  психологія  соціальної
роботи.  Спецрада  Д  29.051.11 Східноукраїнського  національного  університету  імені
Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел.
(06452)  4-03-42). Науковий  консультант: Завацька  Наталія  Євгенівна,  доктор
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психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  практичної  психології  та  соціальної
роботи  Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира  Даля. Офіційні
опоненти: Ковальчук  Зоряна  Ярославівна,   доктор  психологічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  теоретичної  психології  Інституту  управління,  психології  та  безпеки
Львівського  державного  університету  внутрішніх  справ;    Попович  Ігор  Степанович,
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та соціальної психології
Херсонського  державного  університету; Кононенко  Оксана  Іванівна,  доктор
психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.  

Корнієнко  Вікторія  Володимирівна,  доцент  кафедри  психології  та  педагогіки,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: «Соціально-
психологічні  основи  розвитку  реабілітаційного  потенціалу  особистості».  Шифр  та  назва
спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д
29.051.11 Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира  Даля (93406,
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий
консультант: Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри  практичної  психології  та  соціальної  роботи  Східноукраїнського  національного
університету  імені  Володимира  Даля. Офіційні  опоненти: Карамушка  Людмила
Миколаївна,   доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної та
соціальної психології   Інституту психології  імені Г.С. Костюка НАПН України; Пілецька
Любомира Сидорівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної
психології  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника»;
Михайлишин  Уляна  Богданівна,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри психології Ужгородського національного університету.

Узун Юлія  Вадимівна  –  доцент  кафедри історії  та  світової  політики   Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Територіальна політика
держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем». 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»
МОН  України  (65020,  м. Одеса,  вул. Старопортофранківська,  26;  тел.  (048) 723-40-98).
Науковий  консультант:  Польовий  Микола  Анатолійович,  доктор  політичних  наук,
професор,  професор  кафедри  політології  та  державного  управління  Донецького
національного  університету  імені  Василя  Стуса.  Офіційні  опоненти:  Вітман  Костянтин
Миколайович,  доктор  політичних  наук,  професор,  професор  кафедри  політичних  теорій
Національного  університету  «Одеська  юридична  академія»;  Іщенко  Ігор  Васильович,
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара; Саханенко Сергій Єгорович, доктор наук
з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри  публічного  управління  та
регіоналістики  Одеського  регіонального  інституту  державного  управління  Національної
академії державного управління при Президентові України.
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Тогобицька  Віолетта  Джемалівна, докторант  навчально-науково-виробничого
центру  Національного  університету  цивільного  захисту  України. Назва  дисертації:
“Механізми  державного  регулювання  соціально-економічних  ризиків  України  в  умовах
діджиталізації  ”.  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  консультант:
Домбровська  Світлана  Миколаївна, доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного
захисту України. Офіційні опоненти:  Дєгтяр Андрій Олегович,  доктор наук з державного
управління,  професор,  професор  кафедри  публічного  управління  та  підприємництва
Національного  аерокосмічного  університету  ім.  М.Є.  Жуковського  “ХАІ”;  Ортіна  Ганна
Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, декан факультету економіки
та  бізнесу  Таврійського  державного  агротехнологічного  університету  імені  Дмитра
Моторного;  Щепанський  Едуард  Валерійович,  доктор  наук  з  державного  управління,
доцент,  завідувач  кафедри  публічного  управління  та  адміністрування  Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Кравченко  Сергій  Григорович, заступник  селищного  голови,  Малоданилівська
селищна  рада  Харківського  району  Харківської  області. Назва  дисертації:  “Теоретико-
методологічні  засади  державної  політики  розвитку  урбанізованих  територій  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 консультант: Мамонова Валентина
Василівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри
менеджменту  і  публічного  адміністрування  Харківського  національного  університету
міського  господарства  імені  О.  М.  Бекетова.  Офіційні  опоненти:  Миколайчук  Микола
Миколайович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри
публічного  управління  та  регіоналістики  Одеського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України;
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;  Дегтярьова
Ія  Олександрівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  професор  кафедри
публічного  управління  і  проектного  менеджменту  Навчально-наукового  інституту
менеджменту  та  психології  Державного закладу  вищої  освіти  «Університет  менеджменту
освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ.
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