
01.11.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Смалюк Андрій  Павлович,  інженер  1  категорії  навчальної  лабораторії  кафедри
оптики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Назва  дисертації:  «Вимушене  комбінаційне  розсіяння  світла  лазерних  барвників  у
везикулярних  полімерних  плівках». Шифр та  назва  спеціальностей  – 01.04.05  – оптика,
лазерна фізика.  Спецрада Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка  МОН України  (01601,  м. Київ,  вул. Володимирська, 64/13;  т. (044) 239-31-41).
Науковий керівник:  Ящук Василь Павлович,  кандидат фізико-математичних наук,  доцент,
доцент кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені
Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Кадан  Віктор  Миколайович,  доктор  фізико-
математичних наук, провідний науковий співробітник відділу фотонних процесів Інституту
фізики НАН України; Шпортько Костянтин Валентинович, доктор фізико-математичних
наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  фізики  і  технологій  напівпровідникових
структур та сенсорних систем Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН
України.

Кузьо  Тарас  Володимирович, провідний  математик відділу  диференціальних
рівнянь  і  теорії  функцій Інституту  прикладних  проблем  механіки  і  математики
ім. Я. С. Підстригача  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Магнітогідродинамічне
моделювання  сильних  ударних  хвиль  у  міжзоряному  середовищі».  Шифр  та  назва
спеціальності:  01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. Спецрада Д 26.208.01 Головної
астрономічної обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного,
27; тел. (044) 526-08-69). Науковий керівник: Петрук Олег Леонідович, доктор фізико-
математичних наук, провідний науковий співробітник відділу диференціальних рівнянь і
теорії  функцій Інституту  прикладних  проблем  механіки  і  математики
ім. Я. С. Підстригача  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Гнатик  Богдан  Іванович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник
Астрономічної  обсерваторії  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка  МОН України;  Мелех  Богдан  Ярославович,  доктор  фізико-математичних
наук, завідувач кафедри астрофізики фізичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка МОН України. 

Тайстра Юрій Віталійович, провідний математик відділу диференціальних рівнянь
і теорії функцій Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
НАН  України.  Назва  дисертації: “Моделювання  поширення  електромагнітних  хвиль  у
просторі Керра на основі аналітично-геометричного методу”. 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  керівник: Пелих
Володимир  Олександрович,  доктор  фізико-математичних  наук,  заступник
директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН
України.  Офіційні  опоненти: Костробій Петро Петрович,  доктор фізико-математичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  прикладної  математики  Національного  університету
«Львівська політехніка»; Шинкаренко Георгій Андрійович, доктор фізико-математичних
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наук,  професор,  завідувач кафедри  інформаційних  систем  Львівського  національного
університету імені Івана Франка.

Сумарюк  Олександр  Васильович,  асистент  кафедри  будівництва,  Чернівецький
національний  університет  імені  Юрія  Федьковича.  Назва  дисертації:  «Високоміцні
композити  на  основі  кремнеземистих  і  алюмосилікатних  модифікаторів  та  методи  їх
діагностики». Шифр та назва спеціальності:  01.04.07 – фізика твердого тіла.  Спецрада Д
76.051.01  у  Чернівецькому  національному  університеті  імені  Юрія  Федьковича  (58002,
м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (03722) 4-48-34). Науковий керівник: Фодчук Ігор
Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури,
будівництва  та  декоративно-прикладного  мистецтва  Чернівецького  національного
університету  імені  Юрія  Федьковича.  Офіційні  опоненти:  Кладько  Василь  Петрович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  заступник  директора  Інституту  фізики
напівпровідників  імені  В.Є.  Лашкарьова НАН України,  завідувач відділу структурного і
елементного  аналізу  матеріалів  і  систем;  Яремій  Іван  Петрович,  доктор  фізико-
математичних наук,  професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Микитюк  Тарас  Іванович,  молодший  науковий  співробітник  НДР  №14.808,
Чернівецький  національний  університет  імені  Юрія  Федьковича.  Назва  дисертації:
«Електричні,  оптичні  та  фотоелектричні  процеси  в  тонкоплівкових  гетероструктурах
CdS/CdMgTe».  Шифр  та  назва  спеціальності:  01.04.10  –  фізика  напівпровідників  і
діелектриків.  Спецрада  Д  76.051.01  у  Чернівецькому  національному  університеті  імені
Юрія  Федьковича  (58002,  м.Чернівці,  вул.  Коцюбинського,  2;  тел.  (03722)  4-48-34).
Науковий  керівник:  Фодчук  Ігор  Михайлович,  доктор  фізико-математичних  наук,
професор,  декан  факультету  архітектури,  будівництва  та  декоративно-прикладного
мистецтва  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича.  Офіційні
опоненти:  Федів  Володимир  Іванович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  біологічної  фізики  та  медичної  інформатики  ДВНЗ  "Буковинський
державний  медичний  університет";  Горічок  Ігор  Володимирович,  доктор  фізико-
математичних наук, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника".

Попович  Дмитро  Романович,  молодший  науковий  співробітник  відділу
математичної фізики, Інститут математики НАН України. Назва дисертації: «Узагальнення
контракцій  Іньоню–Вігнера  і  ліївськи  ортогональні  оператори».  Шифр  та  назва
спеціальності –  01.01.06  –  алгебра  та  теорія  чисел.  Спецрада  Д  26.206.03  Інституту
математики НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська,  3; тел. (044) 234–50–51).
Науковий керівник:  Петравчук Анатолій Петрович,  доктор фізико-математичних наук,
професор, завідувач кафедри алгебри i комп’ютерної математики Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Бедратюк Леонід  Петрович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  інженерії  програмного
забезпечення Хмельницького національного університету; Юрик Іван Іванович, кандидат
фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Національного
університету харчових технологій.

Уткін  Сергій  Вікторович, молодший  науковий  співробітник  Інституту  проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: «Діаграми стану та
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властивості  сплавів  систем молібден–залізо–бор  і  молібден–нікель–бор».  Шифр та назва
спеціальності  –  02.00.04  –  фізична  хімія.  Спецрада  Д  26.207.02 Інституту  проблем
матеріалознавства  ім.  І.  М.  Францевича  НАН  України  (03142,  м.  Київ,  вул.
Кржижановського,  3;  тел.  (044)-205-7961.  Науковий  керівник:  Бондар  Анатолій
Адольфович, доктор хімічних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства
ім.  І.  М.  Францевича  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Турчанін  Михайло
Анатолійович, доктор хімічних наук, професор,  проректор з  наукової роботи, управління
розвитком  та  міжнародних  зв’язків  Донбаської  державної  машинобудівної  академії;
Томашик  Василь  Миколайович доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  відділу
Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України.

Луцька  Мар’яна  Петрівна,  старший  викладач  кафедри  загально  правових  та
суспільствознавчих дисциплін імені  Академіка  УАН о.  І.  Луцького,  Університет Короля
Данила.  Назва  дисертації:  «Угруповання  стратобіонтних  жуків-стафілінід  (Insecta,
Coleoptera,  Staphylinidae)  лісових  екосистем  Горган».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
03.00.16 – екологія. Спецрада Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01). Науковий керівник:
Сіренко Артур Геннадійович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології
та екології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». Офіційні
опоненти:  Кульбачко  Юрій  Люцинович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  кафедри
зоології  та  екології  Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара
Бабченко Анну Валентинівну, кандидат біологічних наук, асистент кафедри біотехнології
ДВНЗ «Український  державний хіміко-технологічний  університет».

Бурдільна  Євгенія  Володимирівна,  старший  викладач  кафедри  автоматизації  та
інформаційних  систем,  Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла
Остроградського.  Назва  дисертації:  «Взаємопов’язаний  електротехнічний  комплекс
частотно-регульованих  електроприводів  механізмів  зернометальних  машин». Шифр  та
назва  спеціальності –  05.09.03  –  електротехнічні  комплекси  та  системи.  Спецрада
Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
(39600,  Полтавська  обл.,  м.  Кременчук,  вул.  Першотравнева,  20;  тел.  (05366)  3-20-01).
Науковий керівник: Сергієнко Сергій Анатолійович,  кандидат технічних наук,  доцент,
проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Кременчуцького
національного  університету  імені  Михайла Остроградського.  Офіційні  опоненти:  Бушер
Віктор  Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри суднової
електромеханіки і електротехніки Національного університету «Одеська морська академія»;
Назарова  Олена  Сергіївна,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
електропривода  та  автоматизації  промислових  установок  Національного  університету
«Запорізька політехніка».

Бессмертний  Ярослав  Олегович,  фізична  особа-підприємець.  Назва  дисертації:
«Деформування  та  стійкість  пологих  тонкостінних  конічних  оболонок  при  зовнішньому
тиску та неоднорідному напружено-деформованому стані». Шифр та назва спеціальності –
05.23.17  –  будівельна  механіка.  Спецрада  Д  08.085.02  Державного  вищого  навчального
закладу  «Придніпровська  державна  академія  будівництва  та  архітектури»  (49005,  м.
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Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-85). Науковий керівник: Красовський
Василь Леонідович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор кафедри будівельної  і
теоретичної  механіки  та  опору  матеріалів  Державного  вищого  навчального  закладу
«Придніпровська  державна  академія  будівництва  та  архітектури».  Офіційні  опоненти:
Грищак  Віктор  Захарович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
прикладної  математики  і  механіки  Запорізького  національного  університету;  Зеленцов
Дмитро Гегемонович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
систем Українського державного хіміко-технологічного університету

Войтенко  Юлія  Володимирівна, старший  викладач  кафедри  безпеки
життєдіяльності  Дніпровського  національного  університету  ім.  О.  Гончара  Міністерства
освіти  і  науки  України.  Назва  дисертації:  «Підвищення  рівня  екологічної  безпеки
агломераційного  виробництва  шляхом  знепилення  газових  викидів».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  21.06.01  –  екологічна  безпека.  Спецрада  К 09.091.02  Дніпровського
державного технічного університету (51918, м. Кам’янське,  вул. Дніпробудівська,  2;  тел.
(0569) 5606677. Науковий керівник – Шишацький Алім Гаврилович, кандидат технічних
наук,  старший  науковий  співробітник.  Офіційні  опоненти:  Павличенко  Артем
Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  перший  проректор,  Національний
технічний  університет  «Дніпровська  політехніка»  Міністерства  освіти  і  науки  України;
Машихіна  Поліна  Борисівна, кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
гідравліки  та  водопостачання,  Дніпровський  національний  університет  залізничного
транспорту ім. академіка В. Лазаряна Міністерства освіти і науки України. 

Шерстюк  Євгенія  Анатоліївна,  асистент  кафедри  гідрогеології  та  інженерної
геології  Національного  технічного  університету  «Дніпровська  політехніка»  Міністерства
освіти  і  науки  України.  Назва дисертації:  «Геотехнічна стійкість породних масивів  в зоні
впливу техногенного водообміну гірничорудного комплексу». Шифр та назва спеціальності –
05.15.09  –  «Геотехнічна  і  гірнича  механіка».  Спецрада  Д  08.080.04 Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка»  Міністерства  освіти і  науки України
(49005,  м. Дніпро,  пр. Дмитра Яворницького,  19,  тел.  +380  56 746-22-00).  Науковий
керівник: Тимощук Василь Іполитович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка»  Міністерства  освіти  і  науки  України.  Офіційні  опоненти: Калугіна  Надія
Олександрівна, доктор технічних наук, учений секретар Інституту фізики гірничих процесів
Національної  академії  наук України (м. Дніпро);  Ткаченко Галина Іванівна, кандидат
технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Криворізького національного університету
Міністерства освіти і науки України

Роговенко  Андрій  Іванович,  старший  викладач  кафедри  інформаційних  та
комп’ютерних  систем,  Національний  університет  «Чернігівська  політехніка».  Назва
дисертації: «Методи та  інформаційна технологія прискореного обчислення великих даних
для систем розподіленої  обробки інформації». Шифр та назва спеціальності  – 05.13.06 –
інформаційні технології.  Спецрада К 79.051.03  Національного університету “Чернігівська
політехніка” (14035,  м.  Чернігів,  вул.  Шевченка,  95;  тел.  +38(0462)  665-103).  Науковий
керівник: Зайцев Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри
інформаційних  та  комп’ютерних  систем  Національного  університету  «Чернігівська
політехніка».  Офіційні  опоненти: Литвинов  Валерій  Андроникович, доктор  технічних
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інтелектуальних інформаційно-
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аналітичних  систем  Інституту  проблем  математичних  машин  і  систем  Національної
академії  наук України;  Семко Віктор Володимирович,  доктор технічних  наук,  доцент,
професор кафедри  комп’ютеризованих  систем  управління  Національного  авіаційного
університету

 

Вітрух Петро Ігорович, науковий співробітник відділу НТЗ застосування добрив та
засобів  захисту  рослин,  Національний  науковий  центр  «Інститут  механізації  та
електрифікації сільського господарства».  Назва дисертації: «Обґрунтування параметрів та
режимів роботи транспортно-технологічного засобу для застосування твердих мінеральних
добрив».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.05.11  –  машини  і  засоби  механізації
сільськогосподарського  виробництва.  Спецрада  Д  27.358.01  Національного  наукового
центру  «Інститут  механізації  та  електрифікації  сільського  господарства»  Національної
академії  аграрних наук України (08631, Київська обл.,  Фастівський район,  смт.  Глеваха,
вул.  Вокзальна,  11/1;  тел.  +38  (066)  230  00  41).  Науковий  керівник: Адамчук  Валерій
Васильович, доктор технічних наук, професор, директор Національного наукового центру
«Інститут  механізації  та  електрифікації  сільського  господарства»  Національної  академії
аграрних наук України. Офіційні опоненти: Мельник Віктор Іванович, доктор технічних
наук,  професор,  професор  кафедри  оптимізації  технологічних  систем  рослинництва.
Державного біотехнологічного університету; Онищенко Володимир Борисович, кандидат
технічних наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки
ім.  П. М. Василенка  Національного  університету  біоресурсів  та  природокористування
України.

Засуха Ігор Петрович, аспірант кафедри управління проєктами Київського національного
університету будівництва і архітектури, МОН України, м. Київ. Назва дисертації – «Управління
проєктами  цифровізації  в  державному  секторі». 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 керівник: Бушуєв Сергій Дмитрович, доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами Київського національного
університету  будівництва  і  архітектури,  МОН України,  м. Київ.  Офіційні  опоненти: Дорош
Марія Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій
і програмної інженерії Чернігівського університету «Чернігівська політехніка», МОН України, м.
Чернігів.  Мельниченко Олександр Іванович,  кандидат технічних наук, професор, завідувач
кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства Національного транспортного університету,
МОН України,   м. Київ.

Єліссаві  Камал  Кхаліфа  А., –  асистент  кафедри  кібербезпеки  та  комп’ютерної
інженерії,  Київський  національний  університет  будівництва  і  архітектури.   Назва
дисертації:  "Методи  підвищення  сталості  мережевої  синхронізації  в  сучасній
мультисервісній  макромережі".  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.13.06  –  інформаційні
технології. Спецрада Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного
простору Національної  академії  наук України (03186,  м.Київ,  Чоколівський бульвар,  13;
тел.  (044)  245-87-97).  Науковий керівник: Хлапонін  Юрій  Іванович, доктор  технічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  кібербезпеки  та  комп’ютерної  інженерії  Київського
національного  університету  будівництва  і  архітектури. Офіційні  опоненти:  Гаврилко
Євген Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації
проектування  енергетичних  процесів  і  систем  Київського  національного  технічного
університету  «Київський  політехнічний  інститут»  імені  Ігоря  Сікорського;  Павленко
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Петро  Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  організації
авіаційних перевезень Національного авіаційного університету

Костюк Сава  Андрійович,  молодший  науковий  співробіт ник  науково-дослідної
частини, Хмельницький  національний  університет.  Назва  дисертації: «Технологічне
забезпечення підвищення працездатності пальців сферичних шарнірів статико-імпульсною
обробкою».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.02.08 –  технологія  машинобудування.
Спецрада К 58.052.03 Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя  (46001,  м.  Тернопіль,  вул.  Руська,  56;  тел.  (0352)52-41-81).  Науковий  керівник:
Косіюк  Микола  Миколайович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
технології  машинобудування  Хмельницького  національного  університету.  Офіційні
опоненти:  Васильків  Василь  Васильович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  професор
кафедри  інжинірингу  машинобудівних  технологій  Тернопільського  національного
технічного  університету  імені  Івана  Пулюя;  Гурей  Володимир  Ігорович,  кандидат
технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  робототехніки  та  інтегрованих  технологій
машинобудування Національного університету «Львівська політехніка»

Левицький Іван Теодорович, асистент кафедри інформаційно-телекомунікаційних
технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу. Назва дисертації: «Автоматизована система керування процесом підготовки сировини
для виготовлення керамічних виробів із підсистемою ідентифікації та вилучення металевих
включень». Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів керування.
Спецрада Д 20.052.03 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу  (76019,  м.  Івано-Франківськ,  вул.  Карпатська,  15;  тел.  (0342)  54-72-66).  Науковий
керівник: Заміховський Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри  інформаційно-телекомунікаційних  технологій  та  систем  Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти:  Осадчий Сергій
Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих
процесів  Центральноукраїнського  національного  технічного  університету  МОН України;
Дьомін  Дмитро  Олександрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
ливарного  виробництва  національного  технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» МОН України

Леонтьєв  Петро  Володимирович, асистент  кафедри  комп’ютеризованих  систем
управління, Сумський державний університет.  Назва дисертації: «Автоматизована система
керування установкою комплексної підготовки газу до транспортування».  Шифр та назва
спеціальності –  05.13.07  –  автоматизація  процесів  керування.  Спецрада Д 64.050.07
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»  (61002,
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-61-03). Науковий керівник: Кулінченко Георгій
Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих систем
управління  Сумського  державного  університету.  Офіційні  опоненти: Кузнецов Борис
Іванович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  проблем  управління
магнітним  полем  Державної  установи  «Інститут  технічних  проблем  магнетизму  НАН
України»; Кошовий Микола Дмитрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  інтелектуальних  вимірювальних  систем  та  інженерії  якості  Національного
аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

6



01.11.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Лисак  Олег  Віталійович,  головний  технолог  відділу  геотермальної  енергетики
Інституту  відновлюваної  енергетики  Національної  академії  наук  України.  Назва
дисертації: «Енергоефективне опалення приміщень повітряними природно-примусовими
електротеплоакумуляційними  обігрівачами  з  магнезитовою  цеглою».  Шифр  та  назва
спеціальності -  05.23.03 - вентиляція,  освітлення  та  теплогазопостачання.  Спецрада
Д 26.056.07 Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, м.
Київ,  Повітрофлотський  проспект,  31;  тел.  (067)353-38-77).  Науковий  керівник:
Мілейковський  Віктор  Олександрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  теплогазопостачання  і  вентиляції  Київського  національного  університету
будівництва  і  архітектури.  Офіційні  опоненти:  Давиденко Борис  Вікторович,  доктор
технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу
теплофізичних  основ  енергоощадних  технологій  Інституту  технічної  теплофізики
Національної академії наук України; Суходуб Ірина Олегівна, кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження
та  енергоменеджменту  Національного  технічного  університету  України  "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Кошеленко  Євгеній  Валерійович,  асистент  кафедри  електроенергетики,
Національний  технічний  університет  «Дніпровська  політехніка».  Назва  дисертації:
«Енергетична  ефективність режимів електротехнічних комплексів підприємств та міст».
Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. Спецрада
Д 08.080.07 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (49005, м.
Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19; тел. +38056 7462200). Науковий керівник: Луценко
Іван  Миколайович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
електроенергетики  Національного  технічного  університету  «Дніпровська  політехніка»
Міністерства  освіти  і  науки  України.  Офіційні  опоненти:  Василець  Святослав
Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,   професор  кафедри  автоматизації,
електротехнічних  та  комп'ютерно-інтегрованих  технологій  Національного  університету
водного  господарства  та  природокористування  Міністерства  освіти  і  науки  України;
Буйний  Роман  Олександрович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
електричної  інженерії  та  інформаційно-вимірювальних  технологій  Національного
університету «Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

Влащук  Оксана  Анатоліївна,  секретар  деканату  агрономічного  факультету
Херсонського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки
України. Назва дисертації: «Насіннєва продуктивність буркуну білого однорічного залежно
від  агротехнічних  прийомів  вирощування  в  умовах  півдня  України».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  06.01.05  –  селекція  і  насінництво.  Спецрада  Д 67.379.01  при  Інституті
зрошуваного землеробства НААН (73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. (0552) 361-
196).  Науковий  керівник:  Лавриненко  Юрій  Олександрович,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  головний науковий співробітник  відділу селекції
Інституту  зрошуваного  землеробства  Національної  академії  аграрних  наук.  Офіційні
опоненти:  Кириленко  Віра  Вікторівна, доктор  сільськогосподарських  наук,  головний
науковий  співробітник  лабораторії  селекції  озимої  пшениці  Миронівського  інституту
пшениці імені  В.М.  Ремесла  Національної  академії  аграрних  наук;  Шпак  Дмитро
Васильович,  кандидат  сільськогосподарських  наук,  завідувач  відділу селекції  Інституту
рису Національної академії аграрних наук.
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Ощипок  Олександр  Степанович,  директор  агрофірми  «Білозерський».  Назва
дисертації: «Вплив краплинного зрошення та захисту рослин на продуктивність винограду
в  умовах  Південного  Степу  України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  06.01.02  –
сільськогосподарські  меліорації.  Спецрада  Д 67.379.01  при  Інституті  зрошуваного
землеробства  НААН  (73483,  м. Херсон,  сел. Наддніпрянське;  тел.  (0552)  361-196).
Науковий  керівник:  Вожегов  Сергій  Гервасьович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
учений секретар Інституту рису Національної академії аграрних наук. Офіційні опоненти:
Васюта Володимир Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий
співробітник  відділу  використання  меліорованих  земель  Інституту  водних  проблем  і
меліорації  Національної  академії  аграрних  наук;  Морозов  Володимир  Васильович,
кандидат  сільськогосподарських  наук,  професор,  професор кафедри  гідротехнічного
будівництва,  водної  інженерії  та  водних  технологій  Херсонського  державного  аграрно-
економічного університету Міністерства освіти і науки України.

Терещенко  Макар  Михайлович, фізична  особа-підприємець.  Назва  дисертації:
«Продуктивність  яблуні  під градозахисною сіткою за різних систем утримання ґрунту в
умовах Правобережного  Лісостепу  України».  Шифр та  назва  спеціальності  –  06.01.07 –
плодівництво. Спецрада Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва
(20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (047-44) 4-69-89). Науковий керівник: Мельник
Олександр Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри
плодівництва  і  виноградарства  Уманського  національного  університету  садівництва.
Офіційні  опоненти:  Лисанюк  Віктор  Григорович, доктор  сільськогосподарських  наук,
професор, заступник директора з науково-виробничої діяльності Національного наукового
центру  «Інститут  механізації  та  електрифікації  сільського  господарства»;  Жук  Віктор
Миколайович,  кандидат  сільськогосподарських  наук,  провідний  науковий  співробітник
селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН України.

Рудий Олексій Едуардович,  директор ТОВ «Еко експерт», Київ. Назва дисертації:
«Вплив режиму зрошення  та  обробітку  ґрунту  на  продуктивність  гібридів  соняшнику  в
умовах півдня України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.02 – сільськогосподарські
меліорації.  Спецрада Д 67.379.01 при Інституті зрошуваного землеробства НААН (73483,
м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. (0552) 361-196). Науковий керівник:  Вожегов Сергій
Гервасьович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, учений
секретар  Інституту  рису  Національної  академії  аграрних  наук.  Офіційні  опоненти:
Федорчук Михайло Іванович, доктор сільськогосподарських наук,  професор,  професор
кафедри  рослинництва  та  садово-паркового  господарства  Миколаївського  національного
аграрного  університету  Міністерства  освіти  і  науки  України;  Казанок  Олександр
Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій
переробки  та  зберігання  сільськогосподарської  продукції  Херсонського  державного
аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України.

Католик Андрій Віталійович,  старший викладач кафедри педагогіки та  методики
викладання  історії  та  суспільних  дисциплін  Національного  університету  «Чернігівський
колегіум»   імені  Т.Г.  Шевченка.  Назва  дисертації:  «Земська  медицина  на  Чернігівщині
(1865–1919 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спеціалізована
рада –  К  79.053.01  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені
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Т.Г. Шевченка  МОН України (14013,  Чернігів,  вул.  Гетьмана Полуботка,  53;  т. 3-36-10).
Науковий керівник: Боровик Анатолій Миколайович, доктор історичних наук, професор
кафедри педагогіки та методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного
університету  «Чернігівський  колегіум»  імені  Т.Г.Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Нікітін
Юрій  Олександрович,  доктор  історичних  наук,  доцент,  ректор  Комунального  закладу
«Сумський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти»;  Лавріненко  Лідія
Іванівна,  кандидат  історичних  наук,  доцент  кафедри  педагогіки,  корекційної  освіти  та
менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського.

Васільцова  Наталія  Миколаївна,  старший  викладач  кафедри  економіки
Національного  транспортного  університету.  Назва  дисертації:  «Формування  тарифу  на
перевезення  пасажирів  автотранспортним  підприємством  з  урахуванням  якості
транспортних послуг». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.059.04 Національного
транспортного університету (01010,  м.  Київ,  вул. М.  Омеляновича-Павленка,  1;  тел.(044-
280-54-09).  Науковий керівник:  Волинець Людмила Миколаївна,  кандидат економічних
наук, доцент,  доцент  кафедри  транспортного  права  та  логістики  Національного
транспортного  університету.  Офіційні  опоненти:  Богомолова  Надія  Іванівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів  і  кредиту  Державного
університету  інфраструктури  та  технологій;  Криворучко  Оксана  Миколаївна,  доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету

Гайдай  Ганна  Григорівна,  старший  викладач  кафедри  економіки Національного
транспортного  університету.  Назва  дисертації:  «Формування  інвестиційної  стратегії
автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі». Шифр та назва спеціальності
– 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.059.04 Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М.
Омеляновича-Павленка,  1;  тел.(044-280-54-09).  Науковий  керівник:  Козак  Людмила
Степанівна,  кандидат  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки
Національного  транспортного  університету.  Офіційні  опоненти:  Яновська  Вікторія
Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економки, маркетингу та
бізнес-адміністрування  Державного  університету  інфраструктури  та  технологій;  Вовк
Ольга  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  економіки
повітряного транспорту Національного авіаційного університету

Кириченко  Ганна  Володимирівнa,  асистент  кафедри  економіки  Національного
транспортного  університету.  Назва  дисертації:  «Управління  розвитком  вантажного
автотранспортного  підприємства  на  основі  вартісного  підходу».  Шифр та  назва  спеціальності  –
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 26.059.04  Національного  транспортного  університету  (01010,  м.  Київ,  вул.  М.  Омеляновича-
Павленка,  1;  тел.(044-280-54-09).  Науковий  керівник:  Бондар  Наталія  Миколаївна,  доктор
економічних наук, професор, декан факультету «Економіка та право» Національного транспортного
університету.  Офіційні  опоненти:  Корчевська  Лілія  Олександрівна,  доктор  економічних  наук,
професор  кафедри  менеджменту,  маркетингу  і  туризму  Херсонського  національного  технічного
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університету;  Семенчук Тетянa  Борисівнa,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  в.о.  завідувача
кафедри  менеджменту,  публічного  управління  та  адміністрування  Державного  університету
інфраструктури та технологій 

Левченко  Аліна  Віталіївна,  асистент  кафедри  менеджменту,  бізнесу  і
адміністрування  Державного  біотехнологічного  університету.  Назва  дисертації:
«Управління  трудовим  потенціалом  суб’єктів  економічних  відносин».  Шифр  та  назва
спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного університету (40021,
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 701012). Науковий керівник: Власенко Тетяна
Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного
біотехнологічного університету. Офіційні опоненти:  Охріменко Ігор Віталійович, доктор
економічних  наук,  професор,  в.о.ректора  Київського  кооперативного  інституту  бізнесу  і
права; Ажаман Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва та архітектури

 

Мехович Артем Сергійович,  асистент кафедри менеджменту Закладу вищої освіти
«Міжнародний  університет  бізнесу  і  права».  Назва  дисертації:  «Науково-методичні  та
прикладні засади розвитку регіональних оздоровчо-лікувальних туристичних дестинацій».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.05  –  розвиток  продуктивних  сил  і  регіональна
економіка.  Спецрада  Д 41.088.05  Одеської  національної  академії  харчових  технологій
(65039,  м. Одеса, вул.  Канатна,  112;  тел.  (048)  725-32-84).  Науковий  керівник:  Крупіца
Ірина  Вікторівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  туристичного
бізнесу  та  рекреації  Одеської  національної  академії  харчових  технологій.  Офіційні
опоненти:  Брич  Василь  Ярославович,  доктор  економічних  наук,  професор,  директор
Навчально-наукового  інституту  інноваційних  освітніх  технологій Західноукраїнського
національного  університету;  Павлюк  Світлана  Іванівна,  кандидат  економічних  наук,
старший  викладач  кафедри  готельно-ресторанної  справи  та  організації  бізнесу
Миколаївського національного аграрного університету

Новікова Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри економіки та підприємництва
Сумського національного аграрного університету. Назва дисертації: «Інноваційні механізми
сталого розвитку аграрного сектору економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 –
економіка  та  управління  національним  господарством.  Спецрада  Д 55.859.01  Сумського
національного  аграрного  університету  (40021,  м.  Суми,  вул.  Г.  Кондратьєва,  160;
тел. (0542) 701012). Науковий керівник: Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук,
професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.
Офіційні опоненти: Ганущак Єфіменко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук,
професор,  проректор  з  наукової  та  інноваційної  діяльності  Київського  національного
університету  технологій  та  дизайну;  Попадинець  Назарій  Миколайович,  доктор
економічних наук, доцент кафедри економіки і маркетингу навчально-наукового інституту
підприємництва  та  перспективних  технологій  Національного  університету  «Львівська
політехніка»
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Ослопова  Марина  Валеріївна,  асистент  кафедри  менеджменту,  бізнесу  і
адміністрування Державного біотехнологічного університету. Назва дисертації: «Розвиток
маркетингу  продукції  аграрних  підприємств  в  умовах  глобалізації».  Шифр  та  назва
спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного університету (40021,
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 701012). Науковий керівник:  Зайцев Юрій
Олександрович,  доктор  економічних  наук,  професор,  т.в.о.  генерального  директора
Державної установи «Інститут охорони грунтів України». Офіційні опоненти:  Лагодієнко
Володимир  Вікторович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій;
Болотна  Оксана  Володимирівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
маркетингу,  менеджменту  та  підприємництва  Харківського  національного  університету
імені В.Н.Каразіна

Рябоконь  Іван  Олександрович, старший  викладач  кафедри  соціоекономіки  та
управління персоналом Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана».  Назва  дисертації: «Якість  трудового
життя науково-педагогічних працівників: оцінювання та вектори розвитку». Шифр та назва
спеціальності  –  08.00.07 –  демографія,  економіка  праці,  соціальна  економіка  і  політика.
Спецрада Д 26.006.03 Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1,
тел.  (044)  455-69-04).  Науковий  керівник: Щетініна  Людмила  Валеріївна,  кандидат
економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  соціоекономіки  та  управління  персоналом
Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний  економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана».  Офіційні  опоненти:  Антонюк  Валентина
Полікарпівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник
сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Інституту економіки
промисловості  НАН  України  (м.  Київ);  Черенько  Людмила  Миколаївна,  доктор
економічних наук,  старший науковий співробітник,  завідувач відділом досліджень якості
життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
України (м. Київ)

Торохтій  Богдан Григорович,  народний  депутат  України,  Верховна  Рада  України.
Назва дисертації:  «Механізми управління економічною стійкістю аграрних підприємств».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного
університету  (40021,  м.  Суми,  вул.  Г.  Кондратьєва,  160;  тел.  (0542) 701012).  Науковий
керівник:  Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор,
перший  проректор  Державного  біотехнологічного  університету.  Офіційні  опоненти:
Макаренко Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
економіки  та  міжнародних  економічних  відносин  Полтавського  державного  аграрного
університету;  Орел Анна Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри
маркетингу та логістики Сумського національного аграрного університету.
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Целковський  Геннадій  Анатолійович,  старший  викладач  кафедри  богослов’я  та
релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  Назва
дисертації: «Мовні аспекти дослідження релігії: теоретико-методологічний аналіз». Шифр та
назва  спеціальності  –  09.00.11  –  релігієзнавство.  Спецрада  Д  26.053.21  Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9;  тел.:
234-11-08). Науковий керівник: Богачевська Ірина Вікторівна, доктор філософських наук,
професор,  завідувач  кафедри  філософії  та  педагогіки  Національного  транспортного
університету. Офіційні опоненти: Хромець Віталій Леонідович, доктор філософських наук,
доцент, проректор  з  науково-педагогічної  роботи та стратегічного  розвитку  Національної
академії образотворчого мистецтва та архітектури; Халіков Руслан Халікович,  кандидат
філософських наук, асистент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Жадлун Маргарита Ігорівна, викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського
державного  медичного  університету.  Назва  дисертації:  «Лінгвістичні  засоби  авторської
репрезентації  стихії  «вода»  у  творчості  А. Ахматової  та  М. Цвєтаєвої».  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 керівник:  Турута  Ірина  Іванівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент.
Офіційні опоненти:  Кравцова Юлія Валентинівна, доктор філологічних наук,  професор,
завідувач  кафедри  слов’янських  мов  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова;  Гамалі Ольга Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент
кафедри  перекладу   та  слов’янської  філології  Криворізького  державного  педагогічного
університету. 

Шкурко Галина Вячеславівна, асистент кафедри української мови філологічного
факультету  Державного  вищого  навчального  закладу  «Ужгородський  національний
університет».  Назва  дисертації:  «Назви,  пов’язані  з  традиційними видами транспорту  та
комунікаціями, в українських говорах Закарпаття». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01
–  українська  мова.  Спецрада  К  35.051.23  Львівського  національного  університету  імені
Івана  Франка  (79000,  м. Львів,  вул.  Університетська,  1;  тел.  (032) 261-60-48).  Науковий
керівник:  Сабадош  Іван  Васильович,  доктор  філологічних  наук,  професор  кафедри
української  мови  філологічного  факультету  Державного  вищого  навчального  закладу
«Ужгородський  національний  університет».  Офіційні  опоненти:  Мойсієнко  Віктор
Михайлович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики
її  навчання  Житомирського  державного  університету  імені  Івана  Франка; Ястремська
Тетяна  Олександрівна,  кандидат  філологічних  наук,  старший  науковий  співробітник,
заступник  директора  з  наукової  роботи  Інституту  українознавства  імені  І. Крип’якевича
Національної академії наук України. 

Анохін  Олександр  Дмитрович, начальник  Головного  управління  національної
поліції в Сумській області.  Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус керівного
складу  органів  Національної  поліції». 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,

12

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЮРИДИЧНІ НАУКИ



01.11.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

просп.  Льва  Ландау,  27;  тел.  739-81-81). Науковий  керівник:  Лукаш  Сергій
Станіславович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  Сумської  філії.  Офіційні
опоненти: Калатур Максим Васильович,  доктор юридичних наук, професор, начальник
управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Харківській області;
Дрозд  Олексій  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  начальник  відділу
докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ

Балик  Сергій  Олександрович, начальник  відділу  поліції  №  2  Харківського
районного  управління  поліції  № 3  Головного  управління  поліції  в  Харківській  області.
Назва дисертації: «Матеріальне та моральне заохочення працівників Національної поліції
України». 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.  739-81-81). Науковий  керівник:
Могілевський  Леонід  Володимирович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  проректор
Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Величко
Лариса  Юріївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  права,
національної безпеки та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту «Інституту
державного  управління»  Харківського  національного  університету  імені  В.Н. Каразіна;
Мельник  Валентин  Володимирович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  керуючий
партнер  Адвокатського  об’єднання  «Адвокатська  компанія  «Мельник  і  Квашин»  в
м. Харків

Ганкевич  Кирило  Борисович, тимчасово  виконуючий  обов’язки  директора
Департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України.  Назва дисертації:
«Становлення  та  трансформація  ідей  про  права  людини  в  Україні:  історико-правове
дослідження  (XVIII-  XX століття)». Шифр та  назва  спеціальності  – 12.00.01  –  теорія  та
історія  держави  і  права;  історія  політичних  і  правових  учень.  Спецрада  Д  64.700.02
Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва
Ландау,  27;  тел.  739-81-81). Науковий  керівник:  Барабаш  Ольга  Олегівна,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  професорка  кафедри  загально-правових  дисциплін  Інституту
права Львівського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Россіхін
Василь  Васильович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  проректор  з  інноваційно-
корпоративної  роботи  та  адміністрування  Харківського  національного  університету
радіоелектроніки;  Подолян  Юлія  Олександрівна,  кандидат  юридичних  наук,  старший
викладач  кафедри  господарського  та  транспортного  права  Державного  університету
інфраструктури і технологій

Безсонна Тетяна Федорівна,  старший  викладач кафедри криміналістики,  судової
експертології  та  домедичної  підготовки   факультету  №  1  Харківського  національного
університету  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації:  «Техніко-криміналістичне  дослідження
паспорта  громадянина  України,  що  містить  безконтактний  електронний  носій  із
біометричними  даними  власника  документа».  Шифр та  назва  спеціальності  -  12.00.09  -
кримінальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;  оперативно-розшукова
діяльність.  Спецрада  Д  64.700.01  Харківського  національного  університету  внутрішніх
справ  (61080,  м.  Харків,  просп.  Льва  Ландау,  27;  тел. 739-81-81). Науковий  керівник:
Степанюк Руслан Леонтійович, професор кафедри криміналістики, судової експертології
та  домедичної  підготовки   факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх  справ,  доктор  юридичних  наук,  професор.  Офіційні  опоненти:  Дрозд
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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;  Савчук  Тетяна  Іванівна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  спеціаліст-
криміналіст  відділу  криміналістичного  забезпечення  слідчого  управління  ГУНП  в
Харківській області

Вигівський  Іван  Михайлович,  начальник  Головного  управління  Національної
поліції у місті Києві. Назва дисертації: «Розслідування захоплення заручників». Шифр та
назва спеціальності - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада  Д  64.700.01  Харківського  національного
університету внутрішніх справ  (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81).
Науковий керівник:  Цуцкірідзе Максим Сергійович – доктор юридичних наук, доцент,
заступник  Голови  Національної  поліції  України  –  начальник  Головного  слідчого
управління.  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;  Тарасенко  Олег  Сергійович,  кандидат
юридичних  наук,  доцент, доцент  кафедри оперативно-розшукової  діяльності Національної
академії внутрішніх справ

Максименко Анатолій Васильович, заступник начальника Головного управління –
начальник управління з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції ГУ ДМС України в
Одеській  області.  Назва  дисертації:  «Організаційно-правові  засади  діяльності  Державної
міграційної служби України».  Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада  К 26.503.01  Науково-
дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31).
Науковий  керівник:  Рудой  Катерина  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,
професор  кафедри  адміністративного  права  та   адміністративного  процесу  Одеського
державного  університету  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:  Бандурка  Олександр
Маркович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави
і  права  Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ;  Шаповал  Роман
Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного
права  та  адміністративної  діяльності  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого

Сюсько Микола Миколайович, керівник регіонального офісу програми «U-Lead з
Європою» в Закарпатській  області,  викладач кафедри адміністративного,  фінансового та
інформаційного  права  юридичного  факультету  ДВНЗ  “Ужгородський  національний
університет”.  Назва  дисертації: «Правове  регулювання  співробітництва  територіальних
громад  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності –  12.00.02  –  конституційне  право;
муніципальне  право.  Спецрада  –  Д  61.051.07  Державного  вищого  навчального  закладу
«Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122)
3-33-41).  Науковий керівник:  Карабін Тетяна Олександрівна, доктор юридичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  адміністративного,  фінансового  та  інформаційного  права
юридичного  факультету Ужгородського  національного  університету.  Офіційні  опоненти:
Олександр Васильович Батанов, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий
співробітник  відділу конституційного  права  та  місцевого  самоврядування Інституту
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держави  і  права   ім.  В.  М.  Корецького  НАН  України;  Білак  Олександр  Павлович -
кандидат юридичних наук, начальник управління єврорегіональної співпраці Закарпатської
обласної державної адміністрації.

Загорулько  Марина  Олександрівна,  науковий  співробітник  відділу  міжнародних
зв’язків та наукової співпраці, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук
України.  Назва  дисертації:  «Формування  дослідницько-діагностичних  умінь  майбутніх
учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін». Шифр
та  назва  спеціальності  –  13.00.09  –  теорія  навчання.  Спецрада  Д 26.452.01  Інституту
педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044)481-37-
71). Науковий керівник: Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук,
професор,  завідувач  відділу  дидактики  Інституту  педагогіки  НАПН  України.  Офіційні
опоненти: Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри практики англійського усного і писемного мовлення Харківського національного
педагогічного  університету  імені  Г. С. Сковороди; Делікатна  Наталія  Миколаївна,
кандидат  педагогічних  наук,  заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи
спеціалізованої  школа  №  80  Печерського  району  міста  Києва  Управління  освіти  та
інноваційного розвитку Печерської РДА

Поліщук  Тетяна  Петрівна, директор  ДНЗ  «Бердичівське  вище  професійне
училище».  Назва  дисертації:  «Педагогічні  умови  розвитку  організаційної  культури
педагогічного  колективу закладу професійної (професійно-технічної) освіти». Шифр та назва
спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.062.15 у
Національному авіаційному університеті (03058, м. Київ, проспект Комарова, 1; тел. (044)
408-30-27). Науковий керівник: Петренко Лариса Михайлівна, доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри професійної і вищої освіти Державного закладу вищої освіти
«Університет  менеджменту  освіти».  Офіційні  опоненти:  Ковальчук  Василь  Іванович,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  професійної освіти та технологій
сільськогосподарського  виробництва Глухівського  національного  педагогічного
університету  імені  Олександра  Довженка;  Пілевич  Оксана  Анатоліївна, кандидат
педагогічних наук; директор Ірпінського державного коледжу економіки та права.

Косюхно Марина Олексіївна,  лаборант з вищою освітою відділу відновної урології
та  новітніх  технологій ДУ  «Інститут  урології  НАМН  України».  Назва  дисертації:
«Об'єктивізація  візуалізації  парауретральних  залоз  у  жінок  з  обґрунтуванням  їх
функціональної значимості». Шифр та назва спеціальності - 14.01.06 – урологія. Спецрада
Д26.615.01 державної  установи «Інститут урології  НАМН України»  (04053,  м.Київ,  вул.
В.Винниченка,  9а;  тел.  486-67-31).   Науковий  керівник:  Григоренко  Вячеслав
Миколайович,  доктор  медичних  наук,  завідувач  відділу  відновної  урології  та  новітніх
технологій ДУ  «Інститут  урології  НАМН  України».  Офіційні  опоненти:  Стусь  Віктор
Петрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  урології  Дніпровського
державного  медичного  університету  МОЗ  України; Федорук  Олександр  Степанович,
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доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  урології  та  нейрохірургії
Буковинського державного медичного університету МОЗ України

Микитин Василь Зіновійович, асистент кафедри хірургії, травматології, ортопедії
та  фтизіатрії  Сумського  державного  університету  медичного  інституту м.  Суми.  Назва
дисертації: «Лапароскопічний  вісцероліз  у  поєднанні  з  ендоскопічною  назогастральною
інтубацією  кишківника  при  гострій  злуковій  хворобі».  Шифр  та  назва  спеціальності –
14.01.03  хірургія. Спец. рада – Д 64.600.01 Харківської медичної академії післядипломної
освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий керівник: Дужий
Ігор  Дмитрович, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хірургії
травматології,  ортопедії  та  фтизіатрії  Сумського  державного  університету  медичного
інституту. Офіційні опоненти: Іванова Юлія Вікторівна, доктор медичних наук, професор,
професор  кафедри  хірургії  №1  Харківського  національного  медичного  університету;
Польовий  Віктор  Павлович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
загальної хірургії Буковинського державного медичного університету МОЗ України.

Дуб  Анастасія  Ігорівна,  асистент  кафедри  управління  та  економіки  фармації  з
технологією  ліків,  Тернопільський  національний  медичний  університет  імені
І.Я. Горбачевського  МОЗ України.  Назва  дисертації:  «Експериментальне  обґрунтування
антидіабетичної активності нової фітокомпозиції». Шифр та назва спеціальності – 14.03.05
–  фармакологія.  Спецрада  Д  64.605.03  Національного  фармацевтичного  університету
(61002,  м. Харків,  вул. Пушкінська,  53;  тел.  (057)  706-35-81).  Науковий керівник:  Кліщ
Іван  Миколайович,  проректор  з  наукової  роботи,  доктор  біологічних  наук,  професор,
професор  кафедри  функціональної  та  лабораторної  діагностики  Тернопільського
національного медичного університету імені  І.Я. Горбачевського МОЗ України.  Офіційні
опоненти:  Міщенко Оксана Яківна,  доктор фармацевтичних наук,  професор,  завідувач
кафедри клінічної  фармакології  Інституту  підвищення  кваліфікації  спеціалістів  фармації
Національного  фармацевтичного  університету  МОЗ України;  Тржецинський  Сергій
Дмитрович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фармакогнозії,
фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Кузьменко Анна Михайлівна, редактор 1 категорії редакційно-видавничого відділу
Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра. Назва дисертації: «Музика в
українському  ігровому  кіно  останньої  третини  ХХ  –  початку  ХХІ  століття:  специфіка
функціонування в художній структурі фільму». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 –
музичне мистецтво.  Спецрада Д 26.005.01 Національної  музичної  академії  України імені
П. І. Чайковського  Міністерства  культури  та  інформаційної  політики  України  (01001,
м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник:
Коханик Ірина Миколаївна,  кандидат мистецтвознавства,  професор,  завідувач кафедри
теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні
опоненти:  Драч  Ірина  Степанівна,  доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувач
кафедри історії української та зарубіжної музики Харківського національного університету
мистецтв  імені  І. П. Котляревського;  Майденберг-Тодорова  Кіра  Ісааківна,  кандидат
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мистецтвознавства,  доцент,  доцент  кафедри  теорії  музики  та  композиції  Одеської
національної музичної академії ім. А. В. Нежданової.

Щукіна Юлія Петрівна – старша викладачка кафедри театрознавства Харківського
Національного  університету  мистецтв  імені  І.П.  Котляревського.  Назва  дисертації  –
«Еволюція театру оперети в контексті сценічної культури України другої половини XX –
початку XXI ст.:  жанровий аспект».  Шифр та назва спеціальності  – 26.00.01 – теорія та
історія культури. Спецрада Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства,  фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України (01001, м. Київ, вул. Грушевського 4; тел.
(044)  278-34-54).  Науковий  керівник:  Фількевич  Галина  Миколаївна,  кандидат
мистецтвознавства,  доцент,  професор  кафедри  музичного  виховання  Київського
національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. Офіційні
опоненти:  Карась  Ганна  Василівна –  доктор  мистецтвознавства,  професор,  професор
кафедри  методики  музичного  виховання  та  диригування  ДВНЗ  «Прикарпатський
національний  університет  імені  Василя  Стефаника»;  Лаврентій  Роман  Ярославович –
кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності
Львівського Національного університету імені Івана Франка.

Крива Наталя Леонідівна, вихователь Житомирського центру розвитку дитини №
53  «АБВГДЕЙКАЙ.  Назва  дисертації:  «Особливості  прояву  довіри  дитини  старшого
дошкільного  віку  до  соціального  оточення».  Шифр  та  назва  спеціальності  – 19.00.07  –
педагогічна  та  вікова  психологія.  Спецрада  Д 26.453.02  Інституту  психології  імені  Г.С.
Костюка  НАПН  України  (01033,  Київ,  вул.  Паньківська,  2,  т.  288-33-20).  Науковий
керівник:  Хартман  Олена  Юріївна, кандидат   психологічних  наук,  старший  науковий
співробітник лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С. Костюка
НАПН України.  Офіційні опоненти:  Приходько Юлія Олексіївна, доктор психологічних
наук,  професор,  професор  кафедри  психології  і  педагогіки,  Національний  педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова МОН України;  Байєр Ольга Миколаївна, кандидат
психологічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  дошкільної  освіти,  Комунальний  заклад
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної
ради.

Копинець  Юрій  Юрійович, старший  викладач  кафедри  міжнародних  студій  та
суспільних  комунікацій Державного  вищого  навчального  закладу «Ужгородський
національний  університет». Назва  дисертації:  «Вплив  сучасних  тенденцій  розвитку
партійних систем країн Європейського Союзу на еволюцію та функціонування партійної
системи  України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  23.00.02  –  політичні  інститути  та
процеси. Спецрада Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка
(79000,  м.  Львів,  вул.  Університетська,1;  тел.  (032)239-44-62).  Науковий  керівник:
Вовканич Іван Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій, декан факультету історії та міжнародних відносин Державного
вищого  навчального  закладу «Ужгородський  національний  університет».   Офіційні
опоненти:  Зеленько  Галина  Іванівна,  доктор  політичних  наук,  професор,  завідувачка
відділу  теоретичних  та  прикладних  проблем  політології  Інституту  політичних  і
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етнонаціональних  досліджень  ім. І. Ф. Кураса  НАН  України,  член-кореспондент  НАН
України; Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент
кафедри  національної  безпеки  та  політології  Національного  університету  «Острозька
академія».

Близнюк Юрій Володимирович, доцент кафедри водних видів спорту, Харківська
державна академія  фізичної  культури.  Назва дисертації:  «Формування елементів  техніки
плавання у юних спортсменів 8-10 років з урахуванням особливостей нервової системи».
Шифр та назва спеціальності –  24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Спецрада К
64.862.01  Харківської  державної  академії  фізичної  культури  (61058,  м. Харків,
вул. Клочківська,  99;  тел.  (057)  705-23-01).  Науковий  керівник:  Пилипко  Ольга
Олександрівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  водних  видів
спорту Харківської державної академії фізичної культури. Офіційні опоненти: Ганчар Іван
Лазарович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  тактики  та
загальновійськових  дисциплін  Національного  університету  «Одеська  морська  академія»;
Микитчик  Ольга  Сергіївна,  кандидат  наук  з  фізичного  виховання  та  спорту,  доцент,
доцент  кафедри  водних  видів  спорту  Придніпровської  державної  академії  фізичної
культури і спорту.

Храмцова  Ірина  Василівна,  начальник  випробувальної  лабораторії  Державного
підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці».  Назва дисертації:
«Антикризове  управління  містом:  теоретико-організаційні  засади».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  25.00.04  –  місцеве  самоврядування.  Спецрада  Д 17.127.03  Класичного
приватного  університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-
79). Науковий керівник: Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління,
професор,  завідувач  кафедри  регіональної  політики  та  публічного  адміністрування,
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (м. Одеса). Офіційні опоненти:  Кравченко Тетяна
Анатоліївна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри
публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
Чикаренко Ірина Аркадіївна,  доктор наук з  державного управління,  доцент,  завідувач
кафедри  державного  управління  і  місцевого  самоврядування,  Національний  технічний
університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро).
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Василенко  Олександр  Ігорович,  Голова,  Черкаська  районна  рада.  Назва  дисертації:
“Державна політика у сфері інформатизації адміністративного управління”. Шифр та назва
спеціальності ‒  25.00.02  ¬  механізми  державного  управління.  Спецрада  Д 64.707.03
Національного  університету  цивільного  захисту  України  (61023,  м. Харків,
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Домбровська Світлана
Миколаївна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  Заслужений  працівник
освіти  України,  начальник  навчально-науково-виробничого  центру  Національного
університету  цивільного  захисту  України. Офіційні  опоненти:  Антонова  Людмила
Володимирівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри
обліку  і  аудиту Чорноморського  Національного  університету  ім. П. Могили; Громико
Олена Ігорівна, кандидат наук з державного управління, викладач кафедри менеджменту,
бізнесу  та  професійних  комунікацій  Навчально-наукового  інституту  “Каразінський
банківський інститут”

Набока Руслан Юрійович,  в.о. директора Комунальний заклад «База спеціального
медичного  постачання»  Дніпропетровської  обласної  ради.  Назва  дисертації:  “Механізми
державного регулювання формування та розвитку циркулярної економіки”. Шифр та назва
спеціальності  ‒  25.00.02  ‒  механізми  державного  управління.  Спецрада  Д 64.707.03
Національного університету цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків,
вул. Чернишевська,  94;  тел. (057) 715-63-91).  Науковий керівник:  Стрельцов Володимир
Юрійович, доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  науковий  співробітник
наукового  відділу з  проблем управління  у  сфері  цивільного захисту  навчально-науково-
виробничого  центру  Національного  університету  цивільного  захисту  України.  Офіційні
опоненти:  Приходько Ігор Павлович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою
Дніпровського  державного  аграрно-економічного  університету;  Пастух Катерина
Валеріївна, кандидат  наук  з  державного  управління,  заступник  начальника  відділу
зведених  показників  розвитку  міста  Управління  соціально-економічного  розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської
ради.

Заболотний  Андрій  Володимирович,  заступник  голови  Національного  агентства
України з питань державної служби. Назва дисертації: «Правове регулювання професійної
діяльності  в сфері  державної  служби:  публічно-управлінський  аспект».  Шифр  та  назва
спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 26.867.03
Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, Київ, пров. Несторівський, 4, тел.
(044)  235-96-01).  Науковий  керівник:  Шаповал  Володимир  Миколайович,  доктор
юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України. Офіційні опоненти: Акімов
Олександр Олексійович, доктор наук з державного управління, доцент, начальник відділу
правового  забезпечення  Національної  служби  посередництва  і  примирення;  Матвєєнко
Ірина  Володимирівна,  кандидат  наук  з  державного  управління, начальник  відділу  з
координації  наукової  роботи  та  докторантури  Одеського  регіонального  інституту
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України. 

Уліцький Андрій Григорович, помічник-консультант Народного депутата України
(Апарат Верховної  Ради України).  Назва дисертації:  «Механізми державного управління
реформуванням  митної  системи  України  в  умовах  євроінтеграції».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  25.00.02  –  механізми  державного  управління.  Спецрада  Д 26.867.03
Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, Київ, пров. Несторівський, 4, тел.
(044)  235-96-01).  Науковий  керівник:  Воротін  Валерій  Євгенович,  доктор  наук  з
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державного  управління,  професор,  завідувач  відділу  комплексних  проблем
державотворення  Інституту  законодавства  Верховної  Ради  України.  Офіційні  опоненти:
Чечель  Олег  Миколайович,  доктор  наук з  державного  управління,  доцент,  Державне
агентство резерву України, Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс»,
заступник директора з наукової роботи; Проданик Василь Михайлович, кандидат наук з
державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового
інституту  міжнародних  відносин  та  соціальних  наук  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Данченко  Марія  Леонідівна,  асистент  кафедри  культурології  Національного
університету  «Києво-Могилянська  академія».  Назва  дисертації: «Рокайль  як  феномен
західноєвропейської культури XVII-XVIII століть». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01
– Теорія та історія культури (культурологія). Спецрада Д 26.005.02 Національної музичної
академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики
України  (01001,  м. Київ-1,  вул. Городецького,  1-3/11;  тел.  (044)  270-51-38).  Науковий
керівник:  Собуцький  Михайло  Анатолійович, доктор  філологічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  культурології  Національного  університету  «Києво-Могилянська
академія».  Офіційні  опоненти:  Герчанівська  Поліна  Евальдівна,  доктор  культурології,
професор,  професор  кафедри  культурології  та  міжкультурних  комунікацій  Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв;  Лисенко Любов Володимирівна, кандидат
культурології,  доцент  кафедри  мов   Національної  музичної  академії  України  імені
П. І. Чайковського
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	Костюк Сава Андрійович, молодший науковий співробіт ник науково-дослідної частини, Хмельницький національний університет. Назва дисертації: «Технологічне забезпечення підвищення працездатності пальців сферичних шарнірів статико-імпульсною обробкою». Шифр та назва спеціальності – 05.02.08 – технологія машинобудування. Спецрада К 58.052.03 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352)52-41-81). Науковий керівник: Косіюк Микола Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: Васильків Василь Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Гурей Володимир Ігорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Національного університету «Львівська політехніка»
	Левицький Іван Теодорович, асистент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Назва дисертації: «Автоматизована система керування процесом підготовки сировини для виготовлення керамічних виробів із підсистемою ідентифікації та вилучення металевих включень». Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Спецрада Д 20.052.03 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник: Заміховський Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти: Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету МОН України; Дьомін Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри ливарного виробництва національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України
	Василенко Олександр Ігорович, Голова, Черкаська районна рада. Назва дисертації: “Державна політика у сфері інформатизації адміністративного управління”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ¬ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського Національного університету ім. П. Могили; Громико Олена Ігорівна, кандидат наук з державного управління, викладач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій Навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут”


