
12.11.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Корнющенко  Ганна  Сергіївна, доцент  кафедри  прикладної  математики  та
моделювання  складних  систем  Сумського  державного  університету.  Назва  дисертації:
«Структуроутворення  і  фізичні  властивості  близько-рівноважних  металевих,  оксидних  та
багатокомпонентних  конденсатів  з  нанорозмірними  елементами».  Шифр  та  назва
спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада Д 55.051.02 Сумського державного
університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий
консультант: Перекрестов Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор
кафедри  наноелектроніки  та  модифікації  поверхні  Сумського  державного  університету.
Офіційні  опоненти:  Дмитрук  Андрій  Миколайович,  доктор  фізико-математичних  наук,
провідний науковий співробітник відділу фотонних процесів Інституту фізики НАН України;
Береснєв В’ячеслав Мартинович,  доктор технічних наук,   професор,  професор кафедри
матеріалів реакторобудування Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна;
Татаренко Валентин Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, директор
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

Берест Володимир Петрович, завідувач кафедри молекулярної і медичної біофізики,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України. Назва дисертації:
«Біофізичні  властивості  природних  мембранотропних  пептидів».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  03.00.02  –  біофізика.  Спецрада  Д  64.051.13  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-61).
Науковий консультант:  Трусова Валерія Михайлівна,  доктор фізико-математичних наук,
доцент, завідувачка кафедри медичної фізики та біомедичних нанотехнологій Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти:  Осецький Олександр
Іванович,  доктор фізико-математичних наук,  професор,  провідний науковий співробітник
лабораторії кріопротекторів Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України;
Єсилевський  Семен  Олександрович,  доктор  фізико-математичних  наук,  провідний
науковий співробітник відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України;
Ніколаєнко  Тимофій  Юрійович,  доктор  фізико-математичних  наук,  асистент  кафедри
молекулярної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лисенко Андрій Борисович,  старший науковий співробітник хімічного факультету,
Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка.  Назва  дисертації:
«Координаційні  полімери  на  основі  1,2,4-тріазолвмісних  лігандів».  Шифр  та  назва
спеціальності: 02.00.01 – неорганічна хімія. Спецрада Д 26.001.03 Київського національного
університету імені  Тараса  Шевченка  МОН України (01601,  м.  Київ,  вул.  Володимирська,
64/13;  т.  (044)  239-31-41).  Науковий консультант:  Домасевич Костянтин Валентинович,
доктор  хімічних  наук,  провідний  науковий  співробітник  кафедри  неорганічної  хімії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Пехньо
Василь  Іванович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  директор Інституту  загальної  та
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неорганічної  хімії  імені  В.  І.  Вернадського,  завідувач  відділу хімії  комплексних  сполук;
Штеменко Олександр Васильович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
неорганічної  хімії ДВНЗ  «Український  державний  хіміко-технологічний  університет»,  м.
Дніпро;  Розанцев  Георгій  Михайлович, доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  неорганічної,  органічної  та  аналітичної  хімії факультету  хімії,  біології  і
біотехнологій Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця.

Кузнєцова Галина Миколаївна, науковий співробітник ТОВ «Бієнта». Назва дисертації:
«Вплив неспецифічних інгібіторів рецепторів ростових факторів на вісь запалення-фіброз-
канцерогенез (на прикладі органів травлення)». Шифр та назва спеціальності –  03.00.11 –
цитологія,  клітинна  біологія,  гістологія.  Спецрада  Д  26.254.01  Державної  установи
«Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м.
Київ,  вул.  Осиповського,  2а;  тел.  (044)  463-05-32).  Науковий  консультант:  Рибальченко
Володимир  Корнійович,  доктор  біологічних  наук,  професор,   головний  науковий
співробітник  Інституту  високих  технологій  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:  Чайковський Юрій Богданович,  доктор медичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  гістології  та  ембріології  Національного  медичного
університету імені О.О. Богомольця, МОЗ України;  Бурлака Анатолій Павлович, доктор
біологічних  наук,  провідний  науковий  співробітник  лабораторії  проблем  метастатичного
мікрооточення Інституту  експериментальної  патології,  онкології  і  радіобіології  ім.  Р.Є.
Кавецького НАН України; Пушкарьов Володимир Михайлович, доктор біологічних наук,
головний  науковий  співробітник  відділу  фундаментальних  та  прикладних  проблем
ендокринології  Державної  установи  «Інститут  ендокринології  та  обміну речовин ім.  В.П.
Комісаренка НАМН України».

Фіщук Оксана Сергіївна, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих
наук  Волинського  національного  університету  імені  Лесі  Українки.  Назва  дисертації:
«Порівняльна  морфологія  квітки  та  плоду  Amaryllidaceae J.St.-Hil.  у  зв’язку  з  питаннями
систематики».  Шифр та  назва  спеціальності  –  03.00.05 –  ботаніка.  Спецрада  Д 26.001.14
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,
м. Київ,  вул. Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий  консультант:  Гайдаржи
Марина Миколаївна,  доктор біологічних наук, старший науковий співробітник  Ботанічного
саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні  опоненти:  Мосякін  Сергій  Леонідович,  доктор  біологічних  наук,  професор,
директор  Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;  Буюн Людмила Іванівна,
доктор біологічних наук, завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин Національного
Ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України; Нецветов Максим Вікторович, доктор
біологічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут еволюційної
екології НАН України».

Мацях Ірина Павлівна, асистент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного
університету  України.  Назва  дисертації:  «Інвазійні  патогени  в  лісах  заходу  України».
Шифр та назва спеціальності:  06.03.03 «Лісознавство і лісівництво». Спецрада Д 35.072.02
Національного  лісотехнічного  університету  України  (79057,  м.  Львів,  вул.  Генерала
Чупринки,  103;  тел.  (032)258-42-57).  Науковий  консультант:  Криницький  Григорій
Томкович, доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  лісівництва
Національного лісотехнічного  університету України Міністерства  освіти і  науки України.
Офіційні  опоненти:  Гойчук  Анатолій  Федорович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
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професор,  професор  кафедри  лісівництва  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України Міністерства освіти і науки України;  Мєшкова Валентина
Львівна,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  головний науковий  співробітник
лабораторії захисту лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту
лісового  господарства  та  агролісомеліорації  ім.  Г.М.  Висоцького  Державного  агентства
лісових  ресурсів  України  та  Національної  академії  наук  України;  Третяк  Платон
Романович,  доктор  біологічних  наук,  професор, завідувач  сектору  практик  КВНЗ
«Прикарпатський  фаховий  коледж  лісового  господарства  і  туризму»  Івано-Франківської
облради.

Баханова  Олена  Володимирівна, провідний  науковий  співробітник  лабораторії
дозиметрії  зовнішнього  опромінення  Державної  установи  «Національний  науковий  центр
радіаційної  медицини  Національної  академії  медичних  наук  України».  Назва  дисертації:
«Дозиметричний  супровід  аналітичних  епідеміологічних  досліджень  віддалених  ефектів
опромінення  учасників  ліквідації  наслідків  на  Чорнобильській  АЕС».  Шифр  та  назва
спеціальності:  03.00.01 «Радіобіологія».  Спецрада Д 26.004.19 Національного університету
біоресурсів  і  природокористування  України  (03041,  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони,  15;  
тел.:  (044) 527-82-28).  Науковий  консультант:  Чумак  Вадим  Віталійович,  доктор
біологічних  наук,  завідувач  лабораторії  дозиметрії  зовнішнього  опромінення  Державної
установи  «Національний  науковий  центр  радіаційної  медицини  Національної  академії
медичних  наук  України».  Офіційні  опоненти:  Прістер  Борис  Самуїлович,  доктор
біологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу безпеки та реабілітації
навколишнього середовища АЕС Інституту проблем безпеки АЕС НАН України; Бузинний
Михайло  Георгійович,  доктор  біологічних  наук,  завідувач  лабораторії  радіаційного
моніторингу  Державної  установи  «Інститут  громадського  здоров’я  імені  О. М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»;  Дрозд Іван Петрович, доктор біологічних
наук,  провідний  науковий  співробітник  відділу  радіобіології  і  радіоекології  Інституту
ядерних досліджень НАН України.

Геращенко  Богдан  Іванович, старший  науковий  співробітник  Інституту
експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України.
Назва  дисертації:  «Формування  проліферативних  і  адаптивних  відповідей  клітинних
популяцій  за  дії  іонізуючої  радіації  та  хіміопрепаратів».  Шифр  та  назва  спеціальності:
03.00.01  «Радіобіологія».  Спецрада  Д 26.004.19  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-
28).  Науковий  консультант:  Бабський  Андрій  Мирославович,  доктор  біологічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  біофізики  та  біоінформатики  Львівського  національного
університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:  Костенко  Світлана  Олексіївна,
доктор біологічних наук, професор, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології
тварин Національного університету біоресурсів  і  природокористування України;  Кравець
Олександра Петрівна, доктор біологічних наук, завідувач відділу біофізики та радіобіології
Інституту  клітинної  біології  та  генетичної  інженерії  НАН  України;  Лавренчук  Галина
Йосипівна,  доктор  біологічних  наук,   завідувач  лабораторії  клітинної  радіобіології
Державної  установи  «Національний  науковий  центр  радіаційної  медицини  Національної
академії медичних наук України».

 

Зінченко  Сергій  Миколайович,  доцент  кафедри  управління  судном,  Херсонська
державна морська академія. Назва дисертації: «Теоретичні та практичні засади автоматизації
процесів  керування рухом суден на основі  відкритих модульних систем».  Шифр та назва
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спеціальності –  05.13.07  –  автоматизація  процесів  керування.  Спецрада  Д67.052.01
Херсонського  національного  технічного  університету  (73008,  Україна,  м.  Херсон,
Бериславське  шосе,  24;  тел.  (0552)32-69-10).  Науковий  консультант: Шарко Олександр
Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  транспортних
технологій  та  механічної  інженерії  Херсонської  державної  морської  академії.  Офіційні
опоненти:  Онищенко  Олег  Анатолійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри   технічної  експлуатації  флоту  Національного  університету  «Одеська  морська
академія»;  Тимченко  Віктор  Леонідович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  морського  приладобудування  Національного  університету  кораблебудування  ім.
адм.Макарова; Корабльов  Микола  Михайлович, доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  комп’ютерних  інтелектуальних  технологій  та  систем  Харківського
національного університету радіоелектроніки.

Мельник  Юрій  Романович,  доцент  кафедри  технології  органічних  продуктів
Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Назва  дисертації:  «Наукові  основи
технологій  естерів  вищих  жирних  кислот».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.17.04  –
технологія  продуктів  органічного  синтезу. Спецрада  –  Д  35.052.07  Національного
університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; т.(032)258-24-84).
Науковий  консультант: Реутський  Віктор  Володимирович,  доктор  технічних  наук,
професор, професор кафедри технології  органічних продуктів Національного університету
«Львівська  політехніка»  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Зажигалов  Валерій
Олексійович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  окислювальних
гетерогенно-каталітичних процесів, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України;
Курта Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії ДВНЗ
«Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника»  МОН  України;
Глікіна  Ірина  Маратівна,  доктор  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  хімічної
інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН України.

Слюзар  Андрій  Володимирович,  доцент  кафедри  хімії  і  технології  неорганічних
речовин Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Теоретичні
основи  і  технології  очищення  безкисневих  газів  від  сірководню  хінгідронним  методом».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.17.01  –  технологія  неорганічних  речовин.  Спецрада
Д35.052.09 Національного  університету  «Львівська  політехніка»  МОН України  (79013,  м.
Львів,  вул.  С.  Бандери  12,  тел.  (032)  258–26–57).  Науковий  консультант:  Знак  Зеновій
Орестович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хімії  і  технології
неорганічних  речовин  Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні
опоненти: Суворін  Олександр  Вікторович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені
Володимира  Даля  МОН  України;  Рищенко  Ігор  Михайлович,  доктор  технічних  наук,
професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  хімічних  технологій  та  інженерії
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»  МОН
України; Челядин Любомир Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
хімії  Івано-Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу  МОН
України. 

Волк  Павло  Павлович,  доцент  кафедри  водної  інженерії  та  водних  технологій
Національного  університету  водного  господарства  та  природокористування.  Назва
дисертації:  «Науково-практичні  засади  системної  оптимізації  різнорідних  параметрів
дренажних  систем».  Шифр  та  назва  спеціальності  – 06.01.02  –  сільськогосподарські
меліорації  (технічні  науки).  Спецрада  Д 47.104.01  Національного  університету  водного
господарства та природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна 11;  тел. (036) 263-32-
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09).  Науковий  консультант:  Рокочинський  Анатолій  Миколайович,  доктор  технічних
наук,  професор,  професор  кафедри  водної  інженерії  та  водних  технологій  Національного
університету  водного  господарства  та  природокористування.  Офіційні  опоненти:  Чарний
Дмитро Володимирович,  доктор технічних наук,  старший науковий співробітник відділу
технологій  захисту  довкілля  та  радіаційної  безпеки Інституту  геохімії  навколишнього
середовища  Національної  академії  наук  України; Хоружий  Віктор  Петрович,  доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри водопостачання та водовідведення Київського
національного  університету  будівництва  і  архітектури;  Волощук  Володимир
Анатолійович,  доктор  технічних  наук,  професор, завідувач  кафедри  автоматизації
теплоенергетичних  процесів  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мальчевський  Валентин  Павлович,  доцент  кафедри  «Суднові  енергетичні
установки  та  технічна  експлуатація»,  Одеського  національного  морського  університету.
Назва дисертації: «Науково-технічні основи підвищення еколого-енергетичної ефективності
холодильних  установок  засобів  транспорту». Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.22.20  –
експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 41.060.01 Одеського національного
морського університету (65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, т. 732-17-35, факс 732-16-21.
Науковий  консультант:  Варбанець  Роман  Анатолійович,  д-р  техн.  наук,  професор,
завідувач  кафедри  «Суднові  енергетичні  установки  та  технічна  експлуатація»  Одеського
національного морського університету. Офіційні опоненти: Дакі Олена Анатоліївна, доктор
технічних  наук,  директор  Дунайського  інституту  водного  транспорту  Державного
університету  інфраструктури  та  технологій;  Будашко  Віталій  Віталійович,  доктор
технічних  наук,  декан  факультету  Електромеханіки  та  радіоелектроніки  Національного
університету «Одеська морська академія»;  Радченко Микола Іванович, доктор технічних
наук,  завідувач  кафедри  «Кондиціювання  та  рефрижерації»  Національного  університету
кораблебудування імені адмірала Макарова.

Поліщук  Михайло  Миколайович,  доцент  кафедри  інформаційних  систем  і
технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені  Ігоря  Сікорського».  Назва  дисертації:  «Автоматизований  синтез  мобільних  роботів
довільної орієнтації в технологічному просторі». Шифр та назва спеціальності – 05.02.02 –
машинознавство.  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: Кузнєцов Юрій Миколайович,
доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання машин Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського».  Офіційні  опоненти:  Козлов  Леонід  Геннадійович,  доктор  технічних  наук,
доцент,  завідувач  кафедри  технології  та  автоматизації  машинобудування  Вінницького
національного  технічного  університету;  Яглінський  Віктор Петрович,  доктор  технічних
наук,  професор,  професор  кафедри підйомно-транспортного  і  роботизованого  обладнання
Державного  університету  «Одеська  політехніка»;  Кирилович  Валерій  Анатолійович,
доктор  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  автоматизації  та  комп’ютерно-
інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна Державного університету «Житомирська
політехніка»

Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри машинознавства, стандартизації та
сертифікації  Національного авіаційного університету.  Назва дисертації:  «Наукова-технічні
основи розроблення та оцінювання результативності функціонування систем менеджменту
організацій  на  базі  міжнародних  стандартів».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.01.02  –
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стандартизація,  сертифікація  та  метрологічне  забезпечення.  Спецрада  Д 41.052.09
Державного  університету  «Одеська  політехніка»  (65044,  м. Одеса,  пр-т Шевченка, 1;  тел.
(048) 705-85-77). Науковий консультант: Сухенко Владислав Юрійович,  доктор технічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  стандартизації  та  сертифікації  сільськогосподарської
продукції Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні
опоненти: Дядюра Костянтин Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор
кафедри біомедичної інженерії Державного університету «Одеська політехніка»; Микийчук
Микола  Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  директор  Інституту
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська
політехніка»;  Хімічева  Ганна  Іванівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технології та
дизайну. 

Тадєєв Олександр Антонович, доцент кафедри геодезії та картографії, Національний
університет  водного  господарства  та  природокористування.  Назва  дисертації: «Розробка
методів  оцінювання  полів  деформації  Землі  за  даними  глобальних  навігаційних
супутникових систем».  Шифр та назва спеціальності –  05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія
та картографія.  Спецрада Д 26.056.09 Київського національного університету будівництва і
архітектури (03037, м. Київ,  Повітрофлотський проспект,  31; т. (044)249-72-51).  Науковий
консультант: Черняга Петро Гервазійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  геодезії  та  картографії  Національного  університету  водного  господарства  та
природокористування.  Офіційні  опоненти: Бурак  Костянтин  Омелянович,  доктор
технічних наук, професор,  завідувач кафедри геодезії та землеустрою Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і  газу Міністерства освіти і  науки України;
Фис Михайло Михайлович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри картографії та
геопросторового  моделювання  Національного  університету  «Львівська  політехніка»
Міністерства  освіти  і  науки  України;  Каблак Наталія  Іванівна,  доктор  технічних  наук,
професор,  професор  кафедри  міського  будівництва  і  господарства Ужгородського
національного університету Міністерства освіти і науки України.

Іщенко  Віталій  Анатолійович,  заступник  директора  з  наукової  роботи,  завідувач
лабораторії селекції зернових і технічних культур Інституту сільського господарства Степу НААН
України.  Назва  дисертації:  «Агрoбіологічні  основи  підвищення  продуктивності  ярих
зернових  культур  у  Північному  Степу».  Шифр  та  назва  спеціальності –  06.01.09  –
рослинництво.  Спецрада  –  Д 08.353.01  Державної  установи  Інститут  зернових  культур
НААН України (49009, м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира, 14;  тел.  (056) 732-42-
88).  Науковий  консультант:  Гирка  Анатолій  Дмитрович,  доктор  сільськогосподарських
наук,  професор,  заступник  директора  з  наукової  роботи,  завідувач  лабораторії
агробіологічних  ресурсів  ярих  зернових  і  зернобобових  культур  Державної  установи
Інститут  зернових  культур  НААН  України.  Офіційні  опоненти:  Ярчук  Ігор  Іванович,
доктор сільськогосподарських наук,  професор кафедри агрохімії Дніпровського державного
аграрно-економічного  університету  МОН  України;  Попов  Сергій  Іванович,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  керівник  відділу  рослинництва  та  сортовивчення
Інституту  рослинництва  імені  В.  Я.  Юр’єва  НААН  України;  Маренич  Микола
Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету агротехнологій та
екології Полтавського державного аграрного університету МОН України.

Конуп Людмила  Олександрівна,  завідувач  лабораторії  вірусології  і  мікробіології
Національного  наукового  центру  «Інститут  виноградарства  і  виноробства  імені
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В. Є. Таїрова»  НААН.  Назва  дисертації:  «Бактеріальний  рак  винограду  і  обґрунтування
заходів  щодо  обмеження  його  розвитку  в  Південному  регіоні  України».  Шифр  та  назва
спеціальності: 06.01.11 «Фітопатологія». Спецрада Д 26.004.02 Національного університету
біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.:
(044) 527-82-28). Науковий консультант: Кирик Микола Миколайович, доктор біологічних
наук,  професор, академік НААН. Офіційні  опоненти:  Бабаянц Ольга Вадимівна,  доктор
біологічних  наук,  в. о. директора  Одеської  регіональної  державної  лабораторії  Державної
служби  України  з  питань  безпечності  харчових  продуктів  та  захисту  споживачів;
Мельничук  Федір  Степанович,  доктор  сільськогосподарських  
наук,  директор Державного підприємства  «Центральна лабораторія якості  води та ґрунтів
Інституту  водних  проблем і  меліорації  НААН»;  Туренко  Володимир Петрович,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  професор  кафедри  фітопатології  та  ентомології
Державного біотехнологічного університету

Коваль Ірина Михайлівна,  провідний науковий співробітник  лабораторії  екології
лісу  Українського  ордена  «Знак  Пошани»  науково-дослідного  інституту  лісового
господарства  та  агролісомеліорації  імені  Г. М. Висоцького.  Назва  дисертації:
«Дендрохронологічні засади оцінювання соснових і дубових деревостанів України». Шифр
та  назва  спеціальності:  06.03.03  «Лісознавство  і  лісівництво».  Спецрада  Д 26.004.09
Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України  (03041,  м. Київ,
вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Лакида Петро Іванович,
доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  директор  Навчально-наукового  інституту
лісового  і  садово-паркового  господарства Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Лавний  Василь  Володимирович,
доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Державного
вищого навчального закладу  «Національний лісотехнічний університет  України»;  Іванюк
Ігор  Дмитрович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  доцент,  директор  Малинського
фахового  коледжу;  Черневий Юрій  Іванович,  доктор  біологічних  наук,  директор
Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства та туризму.

Ганженко  Олександр  Миколайович,  завідуючий  відділу   селекції  і  сталих
технологій  вирощування  та  переробляння  біоенергетичних  культур  Інституту
біоенергетичних  культур  і  цукрових  буряків  НААН  України,  м.  Київ. Назва  дисертації:
«Теоретичні  та  агробіологічні  основи  формування  продуктивності  цукроносних
культур для виробництва біопалива в Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності:
06.01.09  –  рослинництво.   Спецрада:  Д  26.360.01 Інституту   біоенергетичних  культур  і
цукрових  буряків  Національної  академії  аграрних  наук  України  (03110,  м.  Київ,  вул.
Клінічна,  25, тел. (044) 275-50-00.  Науковий консультант:  Роїк Микола Володимирович,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, директор Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Офіційні опоненти: Каленська
Світлана  Михайлівна,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  завідувач  кафедри
рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування Міністерства
освіти і науки України; Рахметов Джамал Бахлулович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток), завідувач відділу
культурної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка  НАН України;  Кулик
Максим  Іванович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор  кафедри  селекції,
насінництва  і  генетики  Полтавського  державного  аграрного  університету  Міністерства
освіти і науки України.
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Куліков  Володимир  Олександрович, професор  кафедри  історіографії,
джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Назва  дисертації: «Підприємства  й  суспільство  в  заводських  і  шахтарських  поселеннях
Донбасу та Придніпров’я в 1870–1917 рр.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія
України.  Спецрада  Д 08.051.14  Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся
Гончара  (49010,  м. Дніпро,  пр. Гагаріна,  72;  тел.  (056)374-98-00).  Науковий  консультант:
Калініченко Володимир Вікторович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри
історії  України  Харківського  національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна.  Офіційні
опоненти:  Якубова Лариса Дмитрівна,  доктор історичних наук,  завідувач відділу історії
України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України;
Шандра  Ірина  Олександрівна,  доктор  історичних  наук,  професор,  професор  кафедри
історії,  музеєзнавства  та  пам’яткознавства  Харківської  державної  академії  культури;
Шляхов  Олексій  Борисович,  доктор  історичних  наук,  професор,  професор  кафедри
східноєвропейської історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Романцова Наталя Іванівна, доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського
державного університету.  Назва дисертації:  «Наукова діяльність Михайла Грушевського в
українській  історіографії».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  07.00.06  –  історіографія,
джерелознавство  та  спеціальні  історичні  дисципліни.  Спецрада  Д 27.053.01  Університету
Григорія  Сковороди  в  Переяславі  (08401,  Київська  область,  м. Переяслав,
вул. Сухомлинського,  30;  тел.  (044)  293-11-11.  Науковий  консультант:  Реєнт  Олександр
Петрович,  доктор  історичних  наук,  професор,  заступник  директора  з  наукової  роботи,
завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. України Інституту історії України
НАН України. Офіційні опоненти: Андрусишин Богдан Іванович, доктор історичних наук,
професор,  завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова; Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук,
професор,  професор  кафедри  етнології  та  краєзнавства  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка;  Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних
наук,  професор,  професор  кафедри  історії,  археології,  інформаційної  та  архівної  справи
Центральноукраїнського національного технічного університету

Стасюк  Олеся  Олександрівна,  генеральний  директор  Національного  музею
Голодомору-геноциду. Назва дисертації: «Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-
геноциду 1932-1933  років  в  УСРР».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  07.00.01  –  історія
України.  Спецрада  Д 27.053.01  Університету  Григорія  Сковороди  в  Переяславі  (08401,
Київська  область,  м. Переяслав,  вул. Сухомлинського,  30;  тел. (044)  293-11-11.  Науковий
консультант: Сергійчук Володимир Іванович, професор, доктор історичних наук, завідувач
кафедри  світового  українства  історичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:  Нікілєв Олександр Федорович,
доктор  історичних  наук, професор,  професор  кафедри  історії  України  Дніпровського
національного  університету  імені  Олеся  Гончара;  Капустян  Ганна  Тимофіївна,  доктор
історичних наук,  професор,  професор кафедри гуманітарних  наук,  культури та  мистецтва
Кременчуцького  національного  університету  імені  Михайла  Остроградського;
Комарніцький  Олександр  Борисович,  доктор  історичних  наук,  професор,  професор
кафедри  історії  України Камянець-Подільського  національного  університету  імені  Івана
Огієнка.
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Акименко Олена Юріївна, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту Національного університету «Чернігівська політехніка». Назва дисертації: «Механізм
регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва України». Шифр
та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Спецрада Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету (79005, м. Львів,
вул.  М. Туган-Барановського,  10,  тел.  (032)275-65-50).  Науковий  консультант:  Маргасова
Вікторія  Геннадіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи
Національного  університету  «Чернігівська  політехніка».  Офіційні  опоненти: Дацій
Олександр  Іванович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів,
банківської  та  страхової  справи Приватного акціонерного товариства  «Вищий навчальний
заклад»  «Міжрегіональна  академія  управління  персоналом»;  Стоянова-Коваль  Світлана
Савівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  обліку  і  оподаткування
Одеського державного аграрного університету; Свидрук Ірена Ігорівна, доктор економічних
наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту  Львівського  торговельно-економічного
університету.

Герасименко  Юлія  Сергіївна, доцент  кафедри  статистики  і  економічного  аналізу
Харківського  національного  аграрного  університету  ім. В. В.  Докучаєва.  Назва  дисертації:
«Інституціональне  забезпечення  розвитку  екологічно  орієнтованого  бізнесу  в  аграрній
сфері».  Шифр та  назва  спеціальності  –  08.00.03 –  економіка  та  управління національним
господарством.  Спецрада  Д 26.142.03  ПрАТ «Вищий навчальний  заклад  «Міжрегіональна
академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00).
Науковий  консультант: Ульянченко  Олександр  Вікторович, доктор  економічних  наук,
професор,  ректор  Харківського  національного  аграрного  університету  ім. В. В. Докучаєва.
Офіційні опоненти: Скидан Олег Васильович, доктор економічних наук, професор, ректор
Поліського національного університету (м. Житомир); Гончаренко Оксана Володимирівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Дніпровського державного
аграрно-економічного університету;  Самойлик Юлія Василівна, доктор економічних наук,
доцент,  професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського
державного аграрного університету.

Кононова  Олександра  Євгеніївна,  доцент  кафедри  фінансів,  обліку  та  маркетингу
Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури»  (м.  Дніпро).  Назва  дисертації:  «Стратегія  розвитку  будівельного  сектору
національної  економіки:  теорія  і  методологія  оцінювання  ефективності».  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  консультант:  Божанова  Вікторія  Юріївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту,  управління  проектами  і
логістики  Державного  вищого  навчального  закладу  «Придніпровська  державна  академія
будівництва  та  архітектури»  (м.  Дніпро). Офіційні  опоненти:  Маргасова  Вікторія
Геннадіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи
Національного  університету  «Чернігівська  Політехніка»;  Шапошников  Костянтин
Сергійович,  доктор  економічних  наук,  професор,  начальник  відділу  науково-дослідної
роботи  та  атестації  наукових  кадрів  Державної  наукової  установи  «Інститут  модернізації
змісту  освіти» (м.  Київ);  Кучерова Ганна Юріївна,  доктор економічних наук,  професор,
професор кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій (м.
Кривий Ріг). 

Полоус  Ольга  Вікторівна,  доцент  кафедри  маркетингу  Національного  авіаційного
університету.  Назва  дисертації:  «Методологічні  основи  логістичного  управління
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інтелектуалізацією  людського  капіталу  підприємств».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада Д 26.062.02 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира
Гузара. 1,  тел.  (044)  406-77-39,  (044)  406-76-51).  Науковий  консультант:  Ареф’єва  Олена
Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки
повітряного  транспорту  Національного  авіаційного  університету.  Офіційні  опоненти:
Прохорова  Вікторія  Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри економіки та менеджменту  Української інженерно педагогічної академії;  Лепейко
Тетяна Іванівна,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та
бізнесу  Харківського  національного  економічного  університету  імені  Семена  Кузнеця;
Штангрет  Андрій  Михайлович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства.

Ружицький  Ігор  Юрійович,  науковий  співробітник  Національного  університету
«Чернігівська  політехніка».  Назва  дисертації:  «Інституційне  регулювання  економічної
безпеки України: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 –
економіка  та  управління  національним  господарством.  Спецрада  Д 35.840.01  Львівського
торговельно-економічного університету (79005, м. Львів,  вул. М. Туган-Барановського,  10,
тел.  (032) 275-65-50).  Науковий  консультант:  Маргасова  Вікторія  Геннадіївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Національного  університету
«Чернігівська  політехніка».  Офіційні  опоненти: Васильців  Тарас  Григорович,  доктор
економічних наук,  професор,  завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку
регіонів  Державної  установи  «Інститут  регіональних  досліджень  імені  М. І.  Долішнього
НАН  України»;  Вдовенко  Наталія  Михайлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  глобальної  економіки  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України; Гарафонова  Ольга  Іванівна,  доктор  економічних  наук,
професор,  професор  кафедри  менеджменту  Державного  вищого  навчального  закладу
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Філіпова  Наталія  Володимирівна, докторант  кафедри  публічного  управління  та
менеджменту  Національного  університету  «Чернігівська  політехніка».  Назва  дисертації
«Стратегія  фінансового  забезпечення  інноваційного  розвитку  сфери  охорони  здоров’я».
Шифр  та  назва  спеціальності 08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада Д 27.855.01
Університету  державної  фіскальної  служби  України  (08205,  Київська  обл.,  м. Ірпінь,
вул. Університетська,  31,  тел. (04597)  60-994).  Науковий  консультант: Ткаленко  Наталія
Валеріївна,  доктор економічних наук, професор,  директор Навчально наукового інституту
менеджменту,  харчових  технологій  та  торгівлі  Національного  університету  «Чернігівська
політехніка». Офіційні опоненти: Борщ Вікторія Ігорівна, доктор економічних наук, доцент,
проректор  з  перспективного  розвитку  Одеського  національного  медичного  університету;
Васильєва Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, директорка навчально-
наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету;
Морозова  Людмила  Сергіївна, доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Шевчук Олена Анатоліївна, доцент кафедри економічної кібернетики Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського». Назва дисертації: «Методологія забезпечення стійкості економічного розвитку
машинобудівних підприємств на засадах бізнес-лідерства». Шифр та назва спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
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Спецрада  Д 26.002.23 Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий консультант:  Крейдич Ірина Миколаївна, доктор економічних наук,
професор,  професор  кафедри  економічної  кібернетики  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні
опоненти:  Гудзь  Олена  Євгенівна, доктор  економічних  наук,  професор,  директор  ННІ
менеджменту  та  підприємництва  Державного  університету  телекомунікацій;  Ганущак-
Єфіменко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової
та  інноваційної  діяльності  Київського  національного  університету  технологій  та  дизайну;
Зінченко Олена Антонівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів
суб’єктів  господарювання  та  інноваційного  розвитку  Криворізького  національного
університету

Горященко  Юлія  Григорівна, доцент  кафедри  підприємництва  та  економіки
підприємства  Університету  митної  справи  та  фінансів.  Назва  дисертації:  «Теоретико-
методологічне  забезпечення  інноваційного  розвитку  підприємств».  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 консультант:  Жадько Костянтин
Степанович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  підприємництва  та
економіки  підприємства  Університету  митної  справи  та  фінансів.  Офіційні  опоненти:
Горовий Дмитро Анатолійович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
економіки  та  маркетингу  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний інститут»; Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор,
декан факультету економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
Штулер Ірина Юріївна,  доктор економічних наук,  професор,  перший проректор Вищого
навчального закладу «Національна академія управління».

Овєчкіна  Олена  Андріївна,  доцент  кафедри  економіки  і  підприємництва
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).
Назва  дисертації: «Теоретико-методологічні  засади  функціонування  системи  відносин
власності в умовах трансформації суспільства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.01 –
економічна теорія та історія економічної думки. Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального
закладу «Національна академія управління» (03151, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044)
246-24-64). Науковий консультант: Єрмошенко Микола Миколайович, доктор економічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри економіки,  маркетингу,  управління  та  адміністрування
Вищого  навчального  закладу  «Національна  академія  управління».  Офіційні  опоненти:
Голубка  Степан  Михайлович,  доктор  економічних  наук,  професор,  радник  голови
Рахункової  палата;  Филюк  Галина  Михайлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  економіки  підприємства  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка; Краус Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор
кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Височанська Марія Ярославівна,  завідувач відділу інституціонального забезпечення
природокористування Інституту агроекології і  природокористування НААН України. Назва
дисертації:  «Еколого-економічні  засади  розвитку  аграрного  сектору  економіки  в  умовах
транскордонного  співробітництва».  Шифр  та  назва  спеціальності – 08.00.06  –  економіка
природокористування  та  охорони  навколишнього  середовища.  Спецрада  Д 26.371.02
Інституту  агроекології  і  природокористування  НААН  України  (03143,  м.  Київ,  вул.
Метрологічна,  12;  тел.  (044) 522-67-55). Науковий консультант:  Дребот  Оксана  Іванівна,
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доктор економічних наук, професор, директор Інституту агроекології і природокористування
НААН  України.  Офіційні опоненти:  Стадницький  Юрій  Іванович, доктор  економічних
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики
та  природокористування  Державної  установи  «Інститут  регіональних  досліджень
імені М.І. Долішнього  НАН  України»;  Грановська  Людмила  Миколаївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  зрошуваного  землеробства  Інституту
зрошуваного землеробства НААН Україні; Купінець Лариса Євгенівна, доктор економічних
наук,  професор,  завідувач  відділу  економіко-екологічних  проблем  приморських  регіонів
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Сербов  Микола  Георгійович,  перший  проректор-проректор  з  навчальної  роботи
Одеського  державного  екологічного  університету.  Назва  дисертації:  «Інноваційна  модель
регіонального управління прісноводними ресурсами в умовах сталого розвитку». Шифр та
назва  спеціальності  –  08.00.05  –  розвиток  продуктивних  сил  та  регіональна  економіка.
Спецрада Д 41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса,
вул.  Канатна,  112;  тел.  (048)  725-32-84).  Науковий  консультант:  Іртищева  Інна
Олександрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної
роботи  та  інноваційної  діяльності Національного  університету  кораблебудування  імені
адмірала Макарова.  Офіційні  опоненти:  Булюк Віталій Вікторович,  доктор економічних
наук,  доцент,  начальник  Чорноморської  митниці  Держмитслужби;  Левковська  Людмила
Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  старший  науковий  співробітник,  завідувач
відділу економічних  проблем водокористування Державної  установи «Інститут  економіки
природокористування  та сталого розвитку  Національної  академії  наук України»; Стегней
Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та
фінансів, Мукачівський державний університет

Нестеренко  Світлана  Сергіївна,  директор  Інституту  економіки  та  менеджменту
Закладу  вищої  освіти  «Відкритий  міжнародний  університет  розвитку  людини  «Україна».
Назва  дисертації:  «Стратегія  конкурентоспроможного  розвитку  лісового  господарства
України».  Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством.  Спецрада  Д 26.350.01  Національного  наукового  центру  «Інститут  аграрної
економіки»  (03127,  м. Київ,  вул.  Героїв  Оборони,  10;  тел.  (044)  258-43-21,  258-31-80).
Науковий  консультант: Захарчук  Олександр  Васильович,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  відділу  інвестиційного  та  матеріально-технічного  забезпечення
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Офіційні опоненти: Дребот
Оксана  Іванівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  директор  Інституту  агроекології  і
природокористування НААН України;  Пуцентейло Петро Романович,  доктор економічних
наук,  професор,  професор  кафедри  бізнес-аналітики  та  інноваційного  інжинірингу
Західноукраїнського  національного  університету;  Яценко  Ольга  Миколаївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  міжнародної  торгівлі  і  маркетингу
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Єщенко  Тетяна  Анатоліївна,  завідувач  кафедри  українознавства,  Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького.  Назва дисертації: «Категорії
художнього тексту: комунікативність, семантика, прагматика». Шифр та назва спеціальності
– 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України
(01001,  Київ,  вул. Грушевського,  4;  тел.  (044)  279-18-85).  Науковий  консультант:
Степаненко  Микола  Іванович,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри
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української  мови  Полтавського  національного  педагогічного  університету  імені
В. Г. Короленка.  Офіційні  опоненти:  Навальна  Марина  Іванівна,  доктор  філологічних
наук,  професор,  професор  кафедри  журналістики  та  мовної  комунікації  Національного
університету біоресурсів і природокористування України; Вінтонів Михайло Олексійович,
доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  української  мови  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка;  Кондратенко  Наталія  Василівна,  доктор
філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  прикладної  лінгвістики  Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова

Зайцева Маргарита Олексіївна, доцентка кафедри іноземних мов №2 Національного
юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого.  Назва  дисертації:  «Когнітивно-
комунікативні  параметри англомовного судового дискурсу в діахронії  (кін.  XIX-поч.  XXI
ст.)».  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: Зацний  Юрій  Антонович,  доктор  філологічних
наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови. Офіційні
опоненти:  Безугла Лілія Ростиславівна, докторка філологічних наук, професорка кафедри
німецької  філології  та  перекладу  Харківського  національного  університету  імені  В.  Н.
Каразіна;  Дудок Роман Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені
Івана  Франка; Таценко  Наталія  Віталіївна,  докторка  філологічних  наук,  доцентка,
завідувачка кафедри іноземних мов Сумського державного університету

Сорокіна  Людмила  Юріївна,  старший  науковий  співробітник  відділу
ландшафтознавства,  Інститут  географії  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Генетико-
ландшафтознавче   дослідження  антропогенно  змінених   ландшафтів   України».  Шифр та
назва  спеціальності –  11.00.11  –  конструктивна  географія  і  раціональне  використання
природних  ресурсів.  Спецрада  Д  26.001.07  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий
консультант: Палієнко Валентина Петрівна, доктор географічних наук, професор. Офіційні
опоненти:  Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор,  завідувач
кафедри фізичної  географії  Волинського національного університету імені  Лесі  Українки;
Тютюнник Юліан Геннадійович, доктор географічних наук, професор, провідний науковий
співробітник Інституту еволюційної  екології  НАН України;  Іванов Євген Анатолійович,
доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії
Львівського національного університету імені Івана Франка

Пугач Сергій Олександрович,  доцент кафедри економічної та соціальної географії,
Волинський національний університет імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Комунікаційні
мережі регіону: теорія, методологія, практика соціально-географічного дослідження». Шифр
та назва спеціальності – 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Спецрада Д 26.001.07
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  (01601,  м.  Київ,  вул.
Володимирська,  64/13;  т.  (044)  239-31-41).  Науковий  консультант:  Мезенцев  Костянтин
Володимирович,  доктор  географічних  наук,  професор,  професор кафедри економічної  та
соціальної  географії  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.
Офіційні опоненти: Маруняк Євгенія Олександрівна, доктор географічних наук, директор
Інституту  географії  НАН  України;  Барановський  Микола  Олександрович,  доктор
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географічних наук, професор,  професор кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського
державного  університету  імені  Миколи  Гоголя;  Мальчикова  Дар’я  Сергіївна,  доктор
географічних  наук,  професор,  проректор  з  навчальної  та  науково-педагогічної  роботи,
професор кафедри географії та екології Херсонського державного  університету

Бурак  Володимир  Ярославович,  доцент  кафедри  соціального  права  Львівського
національного  університету  імені  Івана  Франка.  Назва  дисертації: «Правовий  механізм
захисту трудових прав і  законних інтересів  працівників».  Шифр та  назва спеціальності  –
12.00.05  –  трудове  право;  право  соціального  забезпечення.  Спецрада  –  Д  35.051.03
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка  (79000,  м.  Львів,  вул.
Університетська,  1;  т. (032) 2603402).  Науковий  консультант:  Пилипенко  Пилип
Данилович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  соціального  права
Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні  опоненти:  Мельник
Костянтин Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та
господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ; Шумило
Михайло  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  заступник  керівника  департаменту
аналітичної  та правової  роботи Верховного Суду – начальник правового управління (IV);
Щербина  Віктор  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
трудового  права  та  права  соціального  забезпечення  Інституту  права  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Гордєєв  Віталій  Володимирович,  доцент  кафедри  процесуального  права,
Чернівецький  національний  університет  імені  Юрія  Федьковича.  Назва  дисертації:
«Юридичні факти в адміністративному судочинстві 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  консультант: Колпаков  Валерій  Костянтинович,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського
права  Запорізького  національного  університету.  Офіційні  опоненти: Лученко  Дмитро
Валентинович, доктор  юридичних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи
Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого;  Остапенко  Олексій
Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  адміністративного  та
інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;  Столбовий  Володимир  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,
професор  кафедри  цивільно-правових  дисциплін  Навчально-наукового  гуманітарного
інституту Національної академії Служби безпеки України

Греца  Світлана  Михайлівна, доцент  кафедри  конституційного  права  та
порівняльного  правознавства  ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет».  Назва
дисертації:  «Правове  забезпечення  виконання  конституційних  обов’язків  у  країнах  ЄС».
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  консультант:  Бисага  Юрій  Михайлович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  конституційного  права  та  порівняльного  правознавства юридичного
факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», адвокат. Офіційні опоненти:
Скрипнюк  Олександр  Васильович доктор  юридичних  наук,  професор,  заступник
директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України;
Дешко  Людмила  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  кафедри
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конституційного права Інституту права Київського національного університету ім.  Тараса
Шевченка; Чечерський  Віктор  Іванович, доктор  юридичних  наук,  доцент,  виконувач
обов'язків заступника начальника відділу протидії насильству щодо дітей управління захисту
прав дітей та протидії насильству офісу Генерального прокурора

Медяник  В’ячеслав  Анатолійович, доцент  кафедри  загальноправових  дисциплін,
Дніпропетровський  державний  університет  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове забезпечення державної соціальної політики 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 консультант: Мінка
Тетяна Павлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного
та митного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Кузьменко
Оксана  Володимирівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  заступник  директора  з
наукової  роботи  Юридичного  інституту  Державного  вищого  навчального  закладу
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана» ; Дрозд
Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу  організації  наукової  діяльності  та  захисту  прав  інтелектуальної  власності
Національної  академії внутрішніх справ; Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних
наук,  професор,  професор  кафедри  цивільного,  господарського  та  екологічного  права
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Некіт  Катерина  Георгіївна,  доцент  кафедри  цивільного  права  Національного
університету «Одеська юридична академія». Назва дисертації: «Право приватної власності в
інформаційному  суспільстві:  цивілістична  теорія  і  практика  реалізації».  Шифр  та  назва
спеціальності  -  12.00.03 -  цивільне право і  цивільний процес;  сімейне  право;  міжнародне
приватне  право.  Спецрада  -  Д 41.086.03 Національного  університету  «Одеська  юридична
академія» Міністерства освіти і науки України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел.
(048) 719 88 01). Науковий консультант:  Харитонов Євген Олегович,  доктор юридичних
наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська
юридична академія». Офіційні опоненти: Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук,
професор;  Шимон  Світлана  Іванівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувачка
кафедри підприємницького  та  корпоративного  права  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  Харченко Георгій Георгійович,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  цивільного  права  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка

Спільник  Сергій  Іванович,  заступник  керівника  Дніпропетровської  обласної
прокуратури.  Назва  дисертації:  «Теоретико-прикладні  засади  кримінологічної  діяльності
Державної  кримінально-виконавчої  служби  України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
12.00.08  –  кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право.  Спецрада
Д 08.727.04  Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ  (49005,
м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант:  Шаблистий
Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-
правових  дисциплін  Навчально-наукового  інституту  права  та  інноваційної  освіти
Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:
Савінова  Наталія  Андріївна,  доктор  юридичних  наук,  директор  Навчально-наукового
інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська
академія»;  Козич  Ігор  Васильович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
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політики  у  сфері  боротьби  зі  злочинністю  та  кримінального  права  Навчально-наукового
юридичного  інституту  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя
Стефаника»; Балобанова Дар’я Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри  кримінального  права  та  кримінології  Львівського  державного  університет
внутрішніх справ

Євдокіменко Сергій  Анатолійович, доцент  кафедри  адміністративного  права  і
процесу  Харківського  університету.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове
забезпечення  громадської  безпеки  в  Україні». 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.  739-81-81). Науковий  консультант:  Бандурка  Олександр  Маркович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права
факультету  № 1  Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.  Офіційні
опоненти:  Гетьман  Євген  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  головний
учений секретар Національної академії правових наук України; Дрозд Олексій Юрійович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  начальник  відділу  докторантури  та  ад’юнктури
Національної академії внутрішніх справ; Калатур Максим Васильович, доктор юридичних
наук,  професор,  начальник  управління  логістики  та  матеріально-технічного  забезпечення
ГУНП в Харківській області

Соцький  Артур  Михайлович,  виконуючий  обов’язки  завідувача  кафедри
юриспруденції,  Чернівецький  інститут  Міжнародного  гуманітарного  університету.  Назва
дисертації: «Публічне  адміністрування  лісової  сфери».  Шифр  та  назва  спеціальності –
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д
08.893.03  Університету  митної  справи  та  фінансів  (49000,  м.  Дніпро,  вул.  Володимира
Вернадського,  2/4,  кім. 223).  Науковий консультант:  Кузьменко Оксана Володимирівна,
доктор  юридичних  наук,  професор,  в.о.  завідувача  кафедри  адміністративного  та
фінансового  права  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Галунько Валентин
Васильович,  доктор юридичних наук, професор,  голова Громадської організації «Академія
адміністративно-правових наук»;  Новицька Наталія Борисівна,  доктор юридичних наук,
завідувач кафедри фінансового права  Університету державної фіскальної служби України;
Свиридюк  Наталія  Петрівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  заступник  завідувача
науково-дослідної  лабораторії  кримінологічних  досліджень  та  проблем  запобігання
злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України

 

Резніченко  Володимир  Олексійович,  в.о. директора  Маріупольського інституту
ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом».
Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади вищої освіти в Україні». Шифр та назва
спеціальності  – 12.00.07 – адміністративне право і  процес;  фінансове право; інформаційне
право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий
консультант:  Лисенко Сергій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри  правознавства  Сєвєродонецького  інституту  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом».  Офіційні  опоненти:  Бородін  Іван
Лук’янович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави
і  права  Юридичного  факультету  Національного  авіаційного  університету;  Галунько
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Валентин  Васильович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  голова  ГО  «Академія
адміністративно-правових наук»; Попова Світлана Миколаївна доктор юридичних наук,
професор,  професор  кафедри  правоохоронної  діяльності  та  поліцеїстики  Харківського
національного університету внутрішніх справ

Ващишин  Марія  Ярославівна,  доцент  кафедри  соціального  права  Львівського
національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Національна екомережа
України  як  об’єкт  правового  регулювання».  Шифр  та  назва  спеціальності:  12.00.06
«Земельне  право;  аграрне  право;  екологічне  право;  природоресурсне  право».  Спецрада
Д 26.004.16 Національного університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант:  Пилипенко Пилип
Данилович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  соціального  права
Львівського національного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:  Шульга
Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та
аграрного права Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого;  Носік
Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного 
та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дейнега
Марина  Андріївна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  аграрного,
земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету
біоресурсів і природокористування України.

Куліченко  Алла  Костянтинівна,  докторант  кафедри  педагогіки  Сумського
державного  педагогічного  університету  імені  А.  С.  Макаренка.  Назва  дисертації:
«Теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів
США». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Спецрада  Д 55.053.01  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені
А. С. Макаренка  (40002,  м. Суми,  вул. Роменська, 87;  тел. (0542)  22-15-17).  Науковий
консультант:  Бойченко  Марина  Анатоліївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С.
Макаренка. Офіційні опоненти: Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук,
професор,  професор  кафедри  іноземних  мов  Уманського  державного  педагогічного
університету  імені  Павла  Тичини; Литовченко  Ірина Миколаївна,  доктор  педагогічних
наук,  професор,  професор  кафедри  англійської  мови  технічного  спрямування  №  2
Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені
Ігоря  Сікорського»;  Петренко  Оксана  Борисівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  теорії  і  методики  виховання  Рівненського  державного  гуманітарного
університету

Русин  Галина  Андріївна,  доцент  кафедри  педагогіки  початкової  освіти,
Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника.  Назва  дисертації:
«Тенденції розвитку етнопедагогіки українців на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.)».
Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада
Д 14.053.01  Житомирського  державного  університету  імені  Івана  Франка  (10008,
м. Житомир,  вул. В. Бердичівська,  40;  т. (0412) 43-14-17).  Науковий  консультант:  Сейко
Наталія  Андріївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  соціальних
технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:
Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних  наук,  професор,  професор кафедри
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гуманітарних дисциплін і соціальної роботи Львівського національного університету безпеки
життєдіяльності;  Коляда  Наталія  Миколаївна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор  кафедри  соціальної  педагогіки  та  соціальної  роботи  Уманського  державного
педагогічного університету імені  Павла Тичини;  Розлуцька Галина Миколаївна,  доктор
педагогічних наук,  професор, професор кафедри загальної  педагогіки та педагогіки вищої
школи Ужгородського національного університету

Буйницька  Оксана  Петрівна,  завідувачка  науково-дослідної  лабораторії
інформатизації  освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Назва монографії:
«Система  педагогічного  проєктування  інформаційно-освітнього  середовища  підготовки
майбутніх соціальних педагогів».  Шифр та назва спеціальності – 13.00.10 – інформаційно-
комунікаційні технології в освіті. Спецрада Д 26.459.01 Інституту інформаційних технологій
і засобів навчання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 453-
90-51).  Науковий  консультант:  Морзе  Наталія  Вікторівна,  доктор  педагогічних  наук,
професор, професор кафедри комп'ютерних наук і  математики факультету інформаційних
технологій  та  управління  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка.  Офіційні
опоненти: Панченко Любов Феліксівна,  доктор педагогічних  наук,  професор,  професор
кафедри  соціології  факультету  соціології  і  права  Національного  технічного  університету
України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;  Франчук  Василь
Михайлович,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  комп’ютерної  та
програмної  інженерії  факультету  математики,  інформатики  та  фізики  Національного
педагогічного  університету  імені  М.  П.  Драгоманова;  Житєньова  Наталія  Василівна,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, керівник з розвитку системи
дистанційної  освіти  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г.  С.
Сковороди.

Силадій Іван Михайлович,  доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського
угорського інституту імені  Ференца Ракоці  ІІ.  Назва дисертації  «Теоретичні  та методичні
засади  формування  професійної  майстерності  викладачів  для  глобального  виміру
демократизації  освіти».  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.:  234-11-08).  Науковий
консультант: Титова Наталія Михайлівна,  доктор педагогічних наук, професор,  завідувач
кафедри  теорії  та  методики  професійної  підготовки  Національного  педагогічного
університету  імені  М.П. Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Степаненко  Людмила
Михайлівна, доктор  педагогічних  наук,  доцент,  проректор  з  наукової  роботи  та
міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;  Кашина
Ганна  Сергіївна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  головний  науковий  співробітник
сектору  Інституту  законодавства  Верховної  Ради  України;  Бордюг Наталія Сергіївна,
доктор  педагогічних  наук,  доцент,  директор  Комунальний  заклад  позашкільної  освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

Добровольська Анна Михайлівна, доцент кафедри медичної інформатики, медичної
і  біологічної  фізики,  Івано-Франківський  національний  медичний  університет.  Назва
дисертації: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців системи охорони
здоров’я  до  застосування  цифрових  технологій  у  професійній  діяльності».  Шифр
спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д  20.051.01
Державного  вищого  навчального  закладу  «Прикарпатський  національний  університет  імені
Василя Стефаника» (76018, м. Івано-Франківськ,  вул. Т. Шевченка,  57; тел.  (0342) 75-23-51).
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Науковий консультант: Суліма Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор,
директор  Навчально-наукового  інституту  гуманітарних  наук  Університету  державної
фіскальної  служби  України. Офіційні  опоненти:  Рідей  Наталія  Михайлівна, доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  освіти  дорослих  Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;  Семеніхіна Олена Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики фізико-математичного
факультету Сумського  державного  педагогічного  університету  імені  А.  С.  Макаренка;
Марусинець  Мар’яна  Михайлівна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  директор
департаменту освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської ОДА.

Вервега Богдана  Михайлівна,  доцент  кафедри радіології  та  радіаційної  медицини,
доцент кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького МОЗ України. Назва дисертації:  «Особливості розвитку гострого
поширеного перитоніту  на тлі  цукрового діабету та їх  фармакокорекція».  Шифр та  назва
спеціальності  –  14.03.04  –  патологічна  фізіологія.  Спецрада  Д 76.600.02  Буковинського
державного медичного університету МОЗ України (58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2,
тел. (0372) 55-37-54).  Науковий  консультант:  Регеда  Михайло  Степанович,  доктор
медичних  наук, професор,  завідувач  кафедри  патологічної  фізіології Львівського
національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ України.  Офіційні
опоненти: Заморський Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
фармакології  Буковинського  державного  медичного  університету  МОЗ  України;  Рикало
Надія  Анатоліївна, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  патологічної
фізіології Вінницького  національного  медичного  університету  ім.  М.І.  Пирогова  МОЗ
України;  Денефіль  Ольга  Володимирівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  патологічної  фізіології  Тернопільського  національного  медичного  університету
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Степан Василь Танасійович, лікар-уролог Обласного комунального некомерційного
підприємства  «Чернівецька  лікарня  швидкої  медичної  допомоги».  Назва  дисертації:
«Аліментарно-дисбіотичні  аспекти  патогенезу  і  профілактики  хронічних  захворювань
нирок».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.03.04  –  патологічна  фізіологія.  Спецрада
Д 76.600.02  Буковинського  державного  медичного  університету  МОЗ  України  (58000,  м.
Чернівці,  Театральна площа,  2,  тел. (0372) 55-37-54).  Науковий  консультант:  Федорук
Олександр Степанович,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  урології  та
нейрохірургії Буковинського державного медичного  університету  МОЗ України.  Офіційні
опоненти:  Доцюк Лідія  Георгіївна, доктор медичних наук,  професор,  завідувач  кафедри
фізичної  реабілітації,  ерготерапії  та  домедичної  допомоги  Чернівецького  національного
університету  імені  Юрія  Федьковича  МОН  України;  Мисула  Ігор  Романович, доктор
медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  медичної  реабілітації Тернопільського
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Зябліцев
Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патофізіології
Національного

Щербінська  Олена  Станіславівна, асистент  кафедри акушерства,  гінекології  та
перинатології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.
Назва  дисертації:  «Обґрунтування  функціонально-організаційної  моделі  інтеграції
акушерсько-гінекологічних послуг в систему первинної медичної допомоги». Шифр та назва
спеціальності  –  14.02.03  –  соціальна  медицина.  Спецрада  Д  64.600.06  Харківського
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національного медичного університету (61022, м.Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-
27).  Науковий  консультант: Жилка  Надія  Яківна,  доктор  медичних  наук,  професор,
професор  кафедри  акушерства,  гінекології  та  перинатології Національного  університету
охорони  здоров’я  України  імені  П.Л.  Шупика.  Офіційні  опоненти:  Огнєв  Віктор
Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету МОЗ
України;  Голованова Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук,  професор,  завідувачка
кафедри  соціальної  медицини,  громадського  здоров’я,  організації  та  економіки  охорони
здоров’я  з  лікарсько-трудовою  експертизою  Полтавського  державного  медичного
університету МОЗ  України; Любінець  Олег  Володимирович, доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  громадського  здоров'я  ФПДО  Львівського  національного
медичного університету імені Д.Галицького МОЗ України.

Гудзенко  Наталія  Анатоліївна,  провідний  науковий  співробітник, ДУ
«Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук
України». Назва дисертації «Аналітичні епідеміологічні дослідження стохастичних ефектів
опромінення  в  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  ЧАЕС в  Україні».  Шифр та  назва
спеціальності  03.00.01 – радіобіологія  (медичні   науки).  Спецрада Д 26.562.01 Державної
установи  «Національний  науковий  центр  радіаційної  медицини  Національної  академії
медичних наук України» (04050, м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 53; тел.(044)4830637). Науковий
консультант:  Чумак Вадим Віталійович, доктор біологічних наук, завідуючий лабораторії
дозиметрії  зовнішнього  опромінення  Державної  установи  «Національний  науковий  центр
радіаційної медицини Національної академії медичних наук України». Офіційні опоненти:
Тронько   Микола  Дмитрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  директор  Державної
установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України»;
Бабій Віталій Філімонович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії гігієни
канцерогенних  факторів  та  наноматеріалів  Державної  установи  «Інститут  громадського
здоров’я  ім.  О.М.Марзєєва  НАМН  України»;  Клименко  Сергій  Вікторович,  доктор
медичних  наук,  професор,  керівник  центру  гематології,  хіміотерапії  гемобластозів  та
трансплантації  кісткового  мозку  Клінічної  лікарні  «Феофанія»  Державного  управління
справами.

Торяник  Інна  Іванівна,  провідний  науковий  співробітник  лабораторії  вірусних
інфекцій,  Державна  установа  «Інститут  мікробіології  та  імунології  ім. І. І. Мечникова
Національної  академії  медичних наук України».  Назва дисертації:  «Біологічні  властивості
Babesia spp. та  підвищення  ефективності  діагностики  бабезіозу».  Шифр  та  назва
спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія. Спецрада Д 64.618.01 Державна установа «Інститут
мікробіології  та  імунології  ім. І. І. Мечникова  Національної  академії  медичних  наук
України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-31-51, (057) 731-41-84).
Науковий  консультант:  Похил  Сергій  Іванович, доктор  медичних  наук,  завідувач
лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань Державної установи «Інститут
мікробіології  та  імунології  ім. І. І. Мечникова  Національної  академії  медичних  наук
України».  Офіційні  опоненти: Філімонова  Наталія  Ігорівна, доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  мікробіології,  вірусології  та  імунології  Національного
фармацевтичного  університету  МОЗ  України;  Кременчуцький  Геннадій  Миколайович,
доктор медичних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології, імунології та
епідеміології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України; Ковальчук
Валентин  Петрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  мікробіології,
вірусології  та  імунології  Вінницького  національного  медичного  університету  імені
М. І. Пирогова МОЗ України.
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Береговська Христина Олександрівна,  старший викладач кафедри історії  і  теорії
мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Назва дисертації: «Творчість Василя
Курилика (середовище, архетипи, стилістика)». Шифр та назва спеціальності – 17.00.05  –
образотворче мистецтво.  Спецрада Д 35.103.01 Львівської  національної  академії  мистецтв
(79011,  м.  Львів,  вул.  Кубійовича,  38;  тел.  (032)  276-14-75).   Науковий  консультант:
Стельмащук  Галина  Григорівна,  доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувачка
кафедри  історії  і  теорії  мистецтва  Львівської  національної  академії  мистецтв,  академік
НАМУ. Офіційні опоненти:  Федорук Олександр Касьянович, доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних
кадрів  культури  і  мистецтв,  академік  НАМУ;  Лагутенко  Ольга  Андріївна,  доктор
мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри теорії та історії мистецтва Національної
академії образотворчого мистецтва та архітектури; Приймич Михайло Васильович, доктор
мистецтвознавства,  доцент,  завідувач  кафедри  декоративно-прикладного  мистецтва
Закарпатської академії мистецтв 

Івашків Галина Михайлівна, старший науковий співробітник Музею етнографії  та
художнього  промислу  Інституту  народознавства  НАН  України.  Назва  дисертації:
«Українська народна фігурна кераміка ХІХ−ХХ ст.:  пластика декору та форми, концепція
образів».  Шифр та назва спеціальності –  17.00.06  –  декоративне і прикладне мистецтво.
Спецрада  Д  35.103.01  Львівської  національної  академії  мистецтв  (79011,  м.  Львів,  вул.
Кубійовича,  38;  тел.  (032)  276-14-75).  Офіційні  опоненти: Кара-Васильєва  Тетяна
Валеріївна, доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувачка  відділу  образотворчого  та
декоративного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.
Рильського  НАН  України; Шмагало  Ростислав  Тарасович,  доктор  мистецтвознавства,
професор  кафедри  історії  і  теорії  мистецтва  Львівської  національної  академії  мистецтв;
Одрехівський Роман Васильович,  доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри
дизайну Національного лісотехнічного університету України

Литвиненко Олена Олександрівна,  доцент кафедри практичної психології, Інститут
людини Київського університету імені Бориса Грінченка МОН України.  Назва дисертації:
«Онтогенез  і  дизонтогенез  особистісного  становлення  підлітків».  Шифр  та  назва
спеціальності  – 19.00.01  –  загальна  психологія,  історія  психології.  Спецрада  Д 26.453.01
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т.
288-33-20). Науковий консультант: Лозова Ольга Миколаївна, доктор  психологічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  практичної  психології,  Інститут  людини  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Большакова
Анастасія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології
та  педагогіки  факультету  соціальних  комунікацій  і  музейно-туристичної  діяльності,
Харківська  державна  академія  культури;  Грись  Антоніна  Михайлівна,  доктор
психологічних наук,  професор,  завідувач лабораторії  психології  соціально дезадаптованих
неповнолітніх,  Інститут  психології  імені  Г.С.  Костюка  НАПН України;  Папуча Микола
Васильович, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та практичної
психології факультету психології та соціальної роботи, Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя МОН України

Семиліт  Микола  Васильович,  доцент  кафедри  гуманітарної  та  фундаментальної
підготовки Сєвєродонецького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.
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Назва  дисертації:  «Соціально-психологічні  засади  проектування  життєвого  шляху
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: Горностай  Павло  Петрович,  доктор
психологічних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  лабораторії  психології
малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України. Офіційні опоненти: Пілецька Любомира Сидорівна,  доктор психологічних наук,
професор,  завідувач  кафедри соціальної  психології  ДВНЗ «Прикарпатський  національний
університет  імені  Василя  Стефаника»;  Гейко  Євгенія  Вікторівна,  доктор  психологічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  психології Центральноукраїнського  державного
педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка;   Комар Таїсія  Василівна,
доктор  психологічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  психології  і  педагогіки
Хмельницького національного університету.

Бізонич  Дмитро  Володимирович,  директор  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю «Еталонтехсервіс».  Назва дисертації:  «Механізми державного управління
розвитком житлово-комунального господарства в контексті децентралізації влади в Україні».
Шифр  та  назва  спеціальності  -  25.00.02  –  механізми  державного  управління.  Спецрада
Д 38.053.03 Чорноморський національний університет імені Петра Могили (54003, Миколаїв,
вул.  68  Десантників,  10,  т. (051250-03-33).  Науковий  консультант:  Приходько  Ігор
Павлович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  завідувач  кафедри  обліку,
оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою  Дніпровського державного
аграрно-економічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Домбровська  Світлана
Миколаївна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  проректор  Національного
університету  -  начальник  навчально-науково-виробничого  центру Національного
університету цивільного захисту України;  Івашова Людмила Миколаївна, доктор наук з
державного  управління,  професор,  професор  кафедри  публічного  управління  та  митного
адміністрування Університету митної справи та фінансів; Антонов Андрій Вячеславович,
доктор наук з  державного управління,  професор, професор кафедри економічної  безпеки,
публічного  управління  та  адміністрування   Державний  університет  «Житомирська
політехніка».

Гаюк  Ірина  Яківна,  доцент  кафедри  менеджменту  мистецтв,  Львівська  національна
академія мистецтв. Назва дисертації: «Специфіка історичного  розвитку культури вірменської
діаспори в Україні». Шифр та назва спеціальності – 26.00.04 – українська культура. Спецрада
Д 64.807.01 Харківської державної академії культури (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел.
(057)731-51-05).  Науковий  консультант:  Кравченко  Олександр  Васильович,  доктор
культурології,  професор,  декан  факультету  культурології  Харківської  державної  академії
культури. Офіційні  опоненти: Герчанівська  Поліна  Евальдівна, доктор  культурології,
професор,  професор  кафедри  культурології  та  міжкультурних  комунікацій  Національної
академії  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв  Міністерства  культури  та  інформаційної
політики  (м. Київ);  Виткалов  Сергій  Володимирович,  доктор  культурології,  професор,
професор кафедри  івент-індустрій,  культурології  та музеєзнавства Рівненського державного

22

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

КУЛЬТОРОЛОГІЯ

https://www.dsau.dp.ua/ua/
https://www.dsau.dp.ua/ua/


12.11.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

гуманітарного університету Міністерства освіти і  науки України (м. Рівне);  Сабадаш Юлія
Сергіївна, доктор культурології, завідувач кафедри культурології, професор, професор кафедри
культурології  та  інформаційної  діяльності  Маріупольського  державного  університету
Міністерства освіти і науки України (м. Маріуполь)
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	Гордєєв Віталій Володимирович, доцент кафедри процесуального права, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Юридичні факти в адміністративному судочинстві 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 консультант: Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Лученко Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Остапенко Олексій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»; Столбовий Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України
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