
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Добровольський Олександр В’ячеславович, старший науковий 

співробітник кафедри фізики низьких температур Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Нелінійна ди-
наміка вихорів у надпровідних плівках ніобію з анізотропними 
пінінг-наноструктурами» (01.04.22 – надпровідність). Спецрада Д 
64.175.03 у Фізико-технічному інституті низьких температур іме-
ні Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 47; 
тел. (057) 340-22-23). Науковий консультант – Шкловський В. О., 
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики низьких тем-
ператур, професор кафедри теоретичної фізики (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Касат-
кін О. Л., доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник 
відділу надпровідності (Інститут металофізики імені Г. В. Кур-
дюмова НАН України); Чабаненко В. В., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу надпровідності 
і тунельної спектроскопії (Донецький фізико-технічний інститут 
імені О. О. Галкіна НАН України); Ямпольський В. О., доктор фіз.-
мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу теоретичної фізики (Інститут радіофізики і електроніки 
імені О. Я. Усикова НАН України). (76/2)

Гоцульський Володимир Якович, доцент кафедри загальної 
та хімічної фізики Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова: «Мікронеоднорідна структура водних розчинів 
спиртів та флуктуації в околі їх особливих точок» (01.04.14 – 
теплофізика та молекулярна фізика). Спецрада Д 26.001.08 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Булавін Л. А., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, завідувач кафе-
дри молекулярної фізики (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Чалий О. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач ка-
федри медичної і біологічної фізики (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця); Лисецький Л. М., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник від-
ділу молекулярних та гетероструктурованих матеріалів (Інститут 
сцинтиляційних матеріалів НАН України); Склярчук В. М., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент, головний науковий співробітник кафедри 
фізики металів (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (254/1)

Литвин Олег Олегович, доцент кафедри вищої та прикладної 
математики Української інженерно-педагогічної академії: «Мате-
матичне моделювання методами інтерлінації функцій в розвідці 
корисних копалин і конструюванні поверхонь» (01.05.02 – мате-
матичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 
26.194.02 в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН Укра-
їни (03680, МСП, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40; тел. 
(044) 526-20-08). Науковий консультант – Сергієнко І. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, директор (Ін-
ститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). Опоненти: 

Недашковський М. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
фесор Інституту механіки і прикладної інформатики (Універси-
тет Казимира Великого у м. Бидгощ, Польща); Грищенко О. Ю., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри обчислю-
вальної математики (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Петрик М. Р., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри програмної інженерії 
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя МОН України). (462/2)

Лаптін Юрій Петрович, старший науковий співробітник Ін-
ституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України: «Мето-
ди негладкої оптимізації розв’язання структурованих задач» 
(01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики). 
Спецрада Д 26.194.02 в Інституті кібернетики імені В. М. Глушко-
ва НАН України (03680, МСП, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 
40; тел. (044) 526-20-08). Науковий консультант – Сергієнко І. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, дирек-
тор (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). 
Опоненти: Кісельова О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, декан факультету прикладної 
математики (Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара); Семенов В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри обчислювальної математики (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Михайлюк В. О., 
доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної 
математики та інформатики (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки МОН України). (467/2)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Леонтьєв Дмитро Вікторович, доцент кафедри біотехно-

логії імені академіка Ф. І. Осташка Харківської державної зоо-
ветеринарної академії МОН України: «Міксоміцети родини 
Reticulariaceae: молекулярна філогенія, морфологія і система-
тика» (03.00.21 – мікологія). Спецрада Д 26.211.01 в Інститу-
ті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (01601, м. Київ, 
вул. Терещенківська, 2; тел. 234-40-41). Науковий консультант – 
Дудка І. О., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу мікології (Інститут ботаніки імені 
М. Г. Холодного НАН України). Опоненти: Курченко І. М., доктор 
біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
фізіології і систематики мікроміцетів (Інститут клітинної мікро-
біології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Ходо-
совцев О. Є., доктор біол. наук, професор, професор кафедри 
ботаніки (Херсонський державний університет МОН України); 
Горовий Л. Ф., доктор біол. наук, старший науковий співробіт-
ник, головний науковий співробітник (Інститут клітинної біології і 
генетичної інженерії НАН України). (8/2)

Небесна Зоя Михайлівна, доцент кафедри гістології та ембрі-
ології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Морфофункціональні 
зміни легень при експериментальній термічній травмі та за умов 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

корекції» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 58.601.01 
у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан 
Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Опоненти: Чайковський Ю. Б., 
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН Украї-
ни, завідувач кафедри гістології та ембріології (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Са-
рафинюк Л. А., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання та ЛФК (Вінницький національний медич-
ний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Білаш С. М., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри медицини над-
звичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною 
анатомією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна акаде-
мія» МОЗ України). (330/2)

Бабінцева Лариса Юріївна, декан факультету підвищення 
кваліфікації викладачів Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Теорети-
ко-методологічне обґрунтування інформаційного моніторингу 
фармацевтичного ринку в забезпеченні здоров’я населення» 
(14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика). 
Спецрада Д 26.613.04 у Національній медичній академії післяди-
пломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Опоненти: Гор-
го Ю. П., доктор біол. наук, професор, професор кафедри біо-
інформатики (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут» МОН України); Настенко Є. А., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач від-
ділу інформаційних технологій та математичного моделювання 
фізіологічних процесів (Національний інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова НАМН України); Бушуєва І. В., док-
тор фарм. наук, доцент, професор кафедри клінічної фармації, 
фармакотерапії і управління та економіки фармації факультету 
післядипломної освіти (Запорізький державний медичний уні-
верситет МОЗ України). (430/2)

 Корнієнко Валентина Іванівна, завідувач кафедри фарма-
кології і токсикології Харківської державної зооветеринарної 
академії МОН України: «Пошук та розробка засобу для фарма-
кологічної корекції нефро- та кардіопатії серед N-C8-заміщених 
і конденсованих похідних ксантину» (14.03.05 – фармакологія). 
Спецрада Д 26.550.01 у ДУ «Інститут фармакології та токсиколо-
гії НАМН України» (03680, м. Київ, вул. Е. Потьє, 14; тел. 456-42-
56). Опоненти: Мохорт М. А., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач відділу фармакології серцево-судинних засобів (ДУ «Інститут 
фармакології та токсикології НАМН України»); Горчакова Н. О., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фармаколо-
гії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Маслова Н. Ф., доктор біол. наук, професор, за-
відувач лабораторії біохімічної фармакології (ДП «Державний 
науковий центр лікарських засобів та медичної продукції» МОЗ 
України). (444/2)

Дроздовська Світлана Богданівна, доцент кафедри медико-
біологічних дисциплін Національного університету фізичного ви-
ховання і спорту України: «Фізіологічні та молекулярно-генетичні 
фактори фізичної працездатності у спорті» (03.00.13 – фізіоло-
гія людини і тварин). Спецрада Д 26.198.01 в Інституті фізіології 
імені О. О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. Бого-
мольця, 4; тел. (044) 256-24-00, 254-24-46). Наукові консультан-
ти: Ільїн В. М., доктор біол. наук, професор, професор кафедри 
медико-біологічних дисциплін (Національний університет фі-

зичного виховання і спорту України); Досенко В. Є., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної па-
тофізіології (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН Укра-
їни). Опоненти: Коваленко С. О., доктор біол. наук, професор, 
професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації 
(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельниць-
кого); Гарбузова В. Ю., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології, 
заступник директора Медичного інституту (Сумський державний 
університет); Коритко З. І., доктор біол. наук, професор, профе-
сор кафедри анатомії та фізіології (Львівський державний уні-
верситет фізичної культури). (460/2)

Вакуленко Дмитро Вікторович, доцент кафедри медичної 
інформатики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Інформаційна 
система медичної (фізичної) реабілітації» (14.03.11 – медична 
та біологічна інформатика і кібернетика). Спецрада Д 26.613.10 
у Національній медичній академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 
9; тел. (044) 205-49-46). Науковий консультант – Марценюк В. П., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри медичної ін-
форматики (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 
Лябах К. Г., доктор біол. наук, провідний науковий співробітник 
(Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та систем НАН і 
МОН України); Магльований А. В., доктор біол. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького); Ма-
карчук М. Ю., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
фізіології людини і тварин (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (468/2)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Покалюк Володимир Васильович, старший науковий співро-

бітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН 
України: «Вулканізм і седиментогенез ранньодокембрійських 
етапів розвитку Криворізько-Кременчуцької структурно-фор-
маційної зони Українського щита» (04.00.01 – загальна та регі-
ональна геологія). Спецрада Д 26.001.32 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий консультант – Коржнев М. М., доктор геол.-мін. наук, 
професор, старший науковий співробітник НДЛ «Теоретична і 
прикладна геофізика» (ННІ «Інститут геології» Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Бобров О. Б., доктор геол.-мін. наук, професор, проректор з на-
укової роботи (ПВНЗ «Інститут Тутковського»); Костенко М. М., 
доктор геол. наук, провідний науковий співробітник (Український 
державний геологорозвідувальний інститут Держслужби геології 
та надр України); Альохін В. І., доктор геол. наук, доцент, завіду-
вач кафедри геології, розвідки та збагачення корисних копалин 
(Донецький національний технічний університет МОН України, 
м. Красноармійськ). (272/2)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Герасимчук Олег Миколайович, старший науковий співро-

бітник відділу втоми і термовтоми матеріалів Інституту проблем 
міцності імені Г. С. Писаренка НАН України: «Мікроструктур-
но-залежна модель втомної довговічності титанових сплавів» 
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д 
26.241.01 в Інституті проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН 
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України (01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; тел. 285-16-87). 
Науковий консультант – Цибаньов Г. В., доктор тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу втоми і термовто-
ми матеріалів (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка 
НАН України). Опоненти: Ясній П. В., доктор тех. наук, профе-
сор, ректор (Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя); Майстренко А. Л., доктор тех. наук, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу комп’ютерного ма-
теріалознавства структурованих композиційних матеріалів для 
породоруйнівних інструментів (Інститут надтвердих матеріалів 
імені В. М. Бакуля НАН України); Никифорчин Г. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач відділу діагностики корозійно-вод-
невої деградації матеріалів (Фізико-механічний інститут імені 
Г. В. Карпенка НАН України). (52/2)

Жидачевський Ярослав Антонович, докторант кафедри напів-
провідникової електроніки Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, ле-
гованого Марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого 
випромінювання» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 
35.052.13 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-20-25, 258-23-98). Науковий консультант – Убізський С. Б., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри напівпро-
відникової електроніки (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). Опоненти: Космина М. Б., доктор 
тех. наук, старший науковий співробтник, головний науковий 
співробітник відділу лазерних кристалів (Інститут монокристалів 
НАН України); Ціж Б. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри загальнотехнічних дисциплін і контролю якості продук-
ції (Львівський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України); 
Неділько С. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану ре-
човин» (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (56/2)

Броневицький Сергій Петрович, начальник КО «Інститут Гене-
рального плану м. Києва»: «Розвиток організаційно-технологічних 
основ будівництва доступного житла з урахуванням містоформу-
ючих особливостей територій великих міст» (05.23.08 – технологія 
та організація промислового та цивільного будівництва). Спецрада 
Д 08.085.01 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будів-
ництва та архітектури» МОН України (49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Чернишевського, 24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий кон-
сультант – Кравчуновська Т. С., доктор тех. наук, професор, завід-
увач кафедри планування і організації виробництва (ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН 
України). Опоненти: Гончаренко Д. Ф., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри тех-
нології будівельного виробництва (Харківський національний уні-
верситет будівництва та архітектури МОН України); Пшінько О. М., 
доктор тех. наук, професор, ректор, професор кафедри управлін-
ня проектами, будівель та будівельних матеріалів (Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна МОН України); Галушко В. О., док-
тор тех. наук, доцент, професор кафедри технології будівельного 
виробництва (Одеська державна академія будівництва та архітек-
тури МОН України). (66/2)

Заяць Євген Іванович, доцент кафедри планування і організа-
ції виробництва ДВНЗ «Придніпровська державна академія будів-

ництва та архітектури»: «Методологічні принципи обґрунтування 
організаційно-технологічних рішень зведення висотних багато-
функціональних комплексів» (05.23.08 – технологія та організація 
промислового та цивільного будівництва). Спецрада Д 08.085.01 у 
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітек-
тури» МОН України (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишев-
ського, 24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий консультант – Боль-
шаков В. І., доктор тех. наук, професор, ректор, завідувач кафедри 
матеріалознавства та обробки матеріалів (ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» МОН України). 
Опоненти: Гончаренко Д. Ф., доктор тех. наук, професор, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри технології 
будівельного виробництва (Харківський національний університет 
будівництва та архітектури МОН України); Менейлюк О. І., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельного 
виробництва (Одеська державна академія будівництва та архітек-
тури МОН України); Єсипенко А. Д., доктор тех. наук, професор, 
генеральний директор (Підприємство Української академії наук 
«НДІ інноваційного будівництва»). (67/2)

Глушкова Діана Борисівна, доцент кафедри технології мета-
лів та матеріалознавства Харківського національного автомо-
більно-дорожнього університету: «Наукові і технологічні осно-
ви поверхневого зміцнення навантажених деталей будівельного 
обладнання для підвищення довговічності» (05.02.01 – матері-
алознавство). Спецрада Д 08.085.02 у ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» МОН України 
(49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а; тел. 
(0562) 46-44-51). Науковий консультант – Большаков В. І., 
доктор тех. наук, професор, ректор, завідувач кафедри мате-
ріалознавства та обробки матеріалів (ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» МОН України). 
Опоненти: Баглюк Г. А., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут 
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН Укра-
їни); Костін В. А., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник (Інститут електрозва-
рювання імені Е. О. Патона НАН України); Калініна Н. Є., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології виробни-
цтва (Дніпропетровський національний університет імені Олеся 
Гончара МОН України). (116/2)

Кузін Микола Олегович, доцент кафедри рухомого складу і 
колії Львівській філії Дніпропетровського національного уні-
верситету залізничного транспорту імені академіка Всеволода 
Лазаряна: «Розробка моделей та методів поверхневого зміц-
нення функціонально-градієнтних систем за характеристика-
ми їх напружено-деформованого стану» (01.02.04 – механіка 
деформівного твердого тіла). Спецрада Д 26.241.01 в Інститу-
ті проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України (01014, 
м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; тел. (044) 281-63-33). Науковий 
консультант – Ляшенко Б. А., доктор тех. наук, професор, за-
відувач лабораторії зміцнення поверхні елементів конструкцій 
(Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України). 
Опоненти: Голуб В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач 
відділу механіки повзучості (Інститут механіки імені С. П. Тимо-
шенка НАН України); Горик О. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін (Полтавська 
державна аграрна академія МОН України); Чернець М. В., доктор 
тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка МОН України). (151/2)
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Лозова Тетяна Михайлівна, професор кафедри товаро- 
знавства продовольчих товарів Львівської комерційної ака-
демії Укоопспілки: «Наукове обґрунтування збереженості 
борошняних кондитерських виробів з антиоксидантними 
властивостями» (05.18.15 – товарознавство харчових про-
дуктів). Спецрада Д 26.055.02 у Київському національному 
торговельно-економічному університеті МОН України (02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Опоненти: Ру-
давська Г. Б., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри 
товарознавства та експертизи харчових продуктів (Київський 
національний торговельно-економічний університет МОН 
України); Оболкіна В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв 
(Інститут післядипломної освіти Національного університету 
харчових технологій МОН України); Мардар М. Р., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємни-
цтва і торгівлі (Одеська національна академія харчових техно-
логій МОН України). (222/2)

Ховерко Юрій Миколайович, доцент кафедри напівпровід-
никової електроніки Національного університету «Львівська по-
літехніка»: «Розроблення елементів сенсорної техніки на основі 
структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, моди-
фікованих домішками бору і нікелю» (05.27.01 – твердотільна 
електроніка). Спецрада Д 35.052.13 у Національному універ-
ситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-20-25, 258-23-98). Науковий 
консультант – Дружинін А. О., доктор тех. наук, професор, ла-
уреат Державної премії в галузі науки і техніки, завідувач кафе-
дри напівпровідникової електроніки (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Лисенко В. С., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, керівник відділення фізико-технічних проблем іонно-лего-
ваних напівпровідників і багатошарових структур на їх основі 
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН 
України); Осадчук В. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри електроніки (Вінницький національний технічний уні-
верситет МОН України); Політанський Л. Ф., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної без-
пеки (Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича МОН України). (395/2)

Триснюк Василь Миколайович, старший науковий співробіт-
ник відділу досліджень навколишнього середовища Інституту 
телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН 
України: «Екологічна безпека техноприродних геосистем регіо-
ну (на прикладі Тернопільської області)» (21.06.01 – екологічна 
безпека). Спецрада Д 26.056.05 у Київському національному уні-
верситеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 
консультант – Трофимчук О. М., доктор тех. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової 
роботи (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору НАН України). Опоненти: Рудько Г. І., доктор тех., гео-
граф. і геол.-мін. наук, професор, голова Державної комісії по 
запасах корисних копалин; Мальований М. С., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишньо-
го середовища (Національний університет «Львівська політехні-
ка» МОН України); Мандрик О. М., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу МОН України). 
(543/2)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Черячукін Микола Іванович, тимчасово не працює: «Наукове 

обґрунтування раціональних систем землеробства та обробітку 
ґрунту в сівозмінах північного Степу України» (06.01.01 – за-
гальне землеробство). Спецрада Д 08.804.02 у Дніпропетров-
ському державному аграрно-економічному університеті МОН 
України (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25; тел. 
(056) 713-51-61, 373-70-36). Науковий консультант – Медве-
дєв В. В., доктор біол. наук, професор, академік НААН Укра-
їни, головний науковий співробітник (Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії імені О. Н. Соколовського). Опоненти: Лебідь Є. М., 
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, професор 
кафедри загального землеробства та ґрунтознавства (Дніпро-
петровський державний аграрно-економічний університет); 
Примак І. Д., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
землеробства, агрохімії і ґрунтознавства (Білоцерківський на-
ціональний аграрний університет); Цвей Я. П., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач відділу агроекомоніторингу і проблем 
землеробства (Інститут біоенергетичних культур і цукрових бу-
ряків НААН України). (403/2)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Олійник Микола Петрович, доцент кафедри міжнародної 

інформації та країнознавства Хмельницького національного 
університету: «Поділля в роки нової економічної політики: по-
літичні, соціально-економічні та культурно-духовні процеси 
(1921 – 1928)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 76.051.06 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федько-
вича МОН України, факультет історії, політології та міжнародних 
відносин (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
52-49-00). Опоненти: Кульчицький С. В., доктор істор. наук, 
професор, завідувач відділу історії України 20 – 30-х pp. XX ст. 
(Інститут історії України НАН України); Мельничук О. А., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Ві-
нницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського); Юрій М. Ф., доктор істор. наук, професор ка-
федри соціально-гуманітарних наук та права (Чернівецький тор-
говельно-економічний інститут Київського національного торго-
вельно-економічного університету). (274/2)

Ковальська Леся Андріївна, кандидат істор. наук, доцент ка-
федри історії слов’ян Донецького національного університету, 
м. Вінниця: «Джерела з історії радянського Руху Опору 1941 – 
1945 рр.» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеці-
альні історичні дисципліни). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН  
України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 35-28-
50). Опоненти: Грінченко Г. Г., доктор істор. наук, професор ка-
федри українознавства (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна); Лисенко О. Є., доктор істор. наук, профе-
сор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни 
(Інститут історії України НАН України); Перехрест О. Г., доктор іс-
тор. наук, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних 
відносин (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького). (483/2)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Загурський Олег Миколайович, заступник директора з на-

вчально-виховної роботи Білоцерківського інституту економіки 
та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»: «Інституціональне забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності аграрного сектору економіки Украї-
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ни» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). 
Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового управлін-
ня» Міністерства фінансів України (01014, м. Київ, бульв. Дружби 
народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий консультант – Лео-
ненко П. М., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу теорії 
економіки і фінансів відділення управління державними фінан-
сами (НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» Мініс-
терства фінансів України). Опоненти: Филюк Г. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Зайцев Ю. К., доктор екон. наук, професор, заступник завідува-
ча кафедри політичної економії (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Пантелеймо-
ненко А. О., доктор екон. наук, професор кафедри економічної 
теорії та прикладної економіки (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»). (136/2)

Орел Володимир Миколайович, доцент кафедри економіки та 
менеджменту Миколаївської філії ПВНЗ «Європейський універ-
ситет»: «Управління економічним потенціалом підприємств га-
лузі свинарства: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені Петра Ва-
силенка (61002, м. Харків, вул. Артема, 44; тел. (057) 700-38-88). 
Опоненти: Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, академік 
НААН України, завідувач відділу розвитку підприємництва і коо-
перації (ННЦ «Інститут аграрної економіки»); Свиноус І. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту (Білоцерківський національний аграрний університет); 
Майданевич П. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
обліку і аудиту (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка). (140/2)

 Тищенко Вікторія Федорівна, докторант кафедри фінансо-
во-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національ-
ного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: 
«Теоретичне забезпечення розвитку економіки знань засобами 
публічно-приватного партнерства в регіонах України» (08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 
64.251.01 у НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України 
(61022, м. Харків, площа Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 8 по-
верх; тел. (057) 705-02-67). Опоненти: Васильєв О. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та оцінки 
майна підприємств (Харківський національний економічний уні-
верситет імені Семена Кузнеця); Гонта О. І., доктор екон. наук, 
професор, директор ННІ економіки (Чернігівський національний 
технологічний університет); Уманець Т. В., доктор екон. наук, 
професор, старший науковий співробітник відділу розвитку під-
приємництва (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України). (146/2)

Газуда Леся Михайлівна, доцент кафедри економіки підпри-
ємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України: «Управління процесами інтеграції та конвергенції сіль-
ських прикордонних територій» (08.00.03 – економіка та управ-
ління національним господарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України (03680, м. Київ, 
МСП, вул. Героїв оборони, 10; тел. 258-31-80). Опоненти: Ква-
ша С. М., доктор екон. наук, професор, академік НААН України, 
проректор з навчальної і виховної роботи (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України МОН України); 

Михайлова Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції 
(Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики 
України); Павлов О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри економіки промисловості (Одеська національна академія 
харчових технологій МОН України). (193/2)

Оліскевич Маріанна Олександрівна, доцент кафедри мате-
матичної економіки та економетрії Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Економетричне моделювання 
динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці 
України» (08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні 
технології в економіці). Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 
272-54-70). Опоненти: Черняк О. І., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри економічної кібернетики (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Клебанова Т. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економічної кібернетики (Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця МОН України); Левицький С. І., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібер-
нетики (ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформацій-
них технологій»). (197/2)

Миськів Галина Василівна, докторант ДВНЗ «Університет 
банківської справи»: «Функціонування та розвиток кредитного 
ринку України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи» (04070, 
м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Опоненти: Ва-
сильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
банківської справи (Українська академія банківської справи); 
Кузнєцова Л. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
банківської справи (Одеський національний економічний універ-
ситет); Майорова Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (234/2)

Кінаш Ірина Анатоліївна, доцент кафедри інформаційних тех-
нологій Подільського державного аграрно-технічного універси-
тету: «Постконфліктні механізми управління та інструментарій 
організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних під-
приємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у Тер-
нопільському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. 
(0352) 23-51-14). Науковий консультант – Кирич Н. Б., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту у вироб-
ничій сфері (Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя МОН України). Опоненти: Тарасюк Г. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організа-
цій і адміністрування (Житомирський державний технологічний 
університет МОН України); Пєтухова О. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльнос-
ті та логістики (Національний університет харчових технологій 
МОН України); Анісімова О. М., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри інформаційних систем управління (Донецький 
національний університет МОН України, м. Вінниця). (235/2)

Надрага Василь Іванович, провідний науковий співробітник 
сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості населення відді-
лу досліджень людського розвитку Інституту демографії та со-
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ціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України: «Соціальні 
ризики в трудовій сфері» (08.00.07 – демографія, економіка 
праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 26.247.01 в 
Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 
(044) 486-62-37). Опоненти: Власюк О. С., доктор екон. наук, 
професор, перший заступник директора (Національний інститут 
стратегічних досліджень при Президентові України); Колот А. М., 
доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи (ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»); Романюк М. Д., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту та маркетингу (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа-
ника»). (270/2)

 Бутенко Наталія Василівна, доцент кафедри підприємництва 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 
«Партнерські відносини в корпоративному секторі національної 
економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному 
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. 
(0612) 63-99-73). Науковий консультант – Амоша О. І., доктор 
екон. наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут 
економіки промисловості НАН України). Опоненти: Алимов О. М., 
доктор екон. наук, професор, академік НАН України, завідувач 
відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку (ДУ «Інсти-
тут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України»); Касич А. О., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри обліку, аналізу та аудиту (Кременчуцький національ-
ний університет імені Михайла Остроградського МОН України); 
Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський 
національний технологічний університет). (285/2)

Пластун Олексій Леонідович, доцент кафедри бухгалтерсько-
го обліку і аудиту Української академії банківської справи: «Про-
гнозування цін на фінансових ринках на основі біржової інфор-
мації» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 55.081.01 
в Українській академії банківської справи МОН України (40000, 
м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; тел. (0542) 66-50-92). Науко-
вий консультант – Козьменко С. М., доктор екон. наук, професор, 
в. о. ректора (Українська академія банківської справи МОН Украї-
ни). Опоненти: Вовчак О. Д., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри банківської справи (ДВНЗ «Університет банківської 
справи»); Грабчук О. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри фінансів (Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара МОН України); Колодізєв О. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри банківської справи (Харків-
ський національний економічний університет імені Семена Куз-
неця МОН України). (288/2)

Грицишен Димитрій Олександрович, доцент кафедри еконо-
мічної безпеки, публічного управління та адміністрування Жито-
мирського державного технологічного університету: «Обліково-
аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною без-
пекою підприємств» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 
у Житомирському державному технологічному університеті МОН 
України (10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103; тел. 
(0412) 24-14-22). Науковий консультант – Євдокимов В. В., док-
тор екон. наук, професор, в. о. ректора (Житомирський держав-
ний технологічний університет МОН України). Опоненти: Левиць-

ка С. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку 
та аудиту (Національний університет водного господарства та 
природокористування МОН України); Савчук В. К., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри статистики та економічного 
аналізу (Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України); Свірко С. В., доктор екон. наук, про-
фесор, директор Інституту обліку, професор кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України). (492/2)

Зось-Кіор Микола Валерійович, докторант кафедри еконо-
мічної теорії, національної та прикладної економіки Класичного 
приватного університету: «Управління земельними ресурсами 
аграрного сектору економіки України в контексті глобалізації» 
(08.00.03 – економіка та управління національним господар-
ством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному уні-
верситеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. 
(061) 764-57-15). Опоненти: Добряк Д. С., доктор екон. наук, 
професор, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник відділу економіки природокористування в агросфе-
рі (Інститут агроекології і природокористування НААН України); 
Котикова О. І., доктор екон. наук, професор, професор, завідувач 
кафедри економіки підприємств (Миколаївський національний 
аграрний університет МОН України); Шиян Д. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та 
менеджменту (Харківський національний економічний універси-
тет імені Семена Кузнеця). (495/2)

Рамський Андрій Юрійович, професор кафедри економіки 
підприємства Київського національного університету технологій 
та дизайну: «Теоретико-методологічні засади формування та ре-
алізації інвестиційного потенціалу домогосподарств» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). Спец-
рада Д 26.102.05 у Київському національному університеті тех-
нологій та дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул. Немиро-
вича-Данченка, 2; тел. (044) 256-84-82). Опоненти: Кізіма Т. О., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів імені 
С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний універси-
тет); Тропіна В. Б., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри фінансів (Київський національний торговельно-економічний 
університет); Ольшанська О. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри регіональної економіки та туризму (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»). (507/2)

Жаліло Ярослав Анатолійович, провідний науковий спів-
робітник відділу моделювання та прогнозування економічного 
розвитку ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН Укра-
їни»: «Інституційна обумовленість і суб’єктність формування 
економічних стратегій» (08.00.01 – економічна теорія та історія 
економічної думки). Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут еконо-
міки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса 
Мирного, 26; тел. (044) 254-22-36). Науковий консультант – Ге-
єць В. М., доктор екон. наук, професор, академік НАН України, 
директор (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН Украї-
ни»). Опоненти: Базилевич В. Д., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, декан економічного факультету 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Бодров В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
управління національним господарством та економічної політи-
ки (Національна академія державного управління при Президен-
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тові України); Малий І. Й., доктор екон. наук, професор, завід-
увач кафедри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»). (509/2)

Никифорук Олена Ігорівна, завідувач відділу розвитку вироб-
ничої інфраструктури ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України»: «Політика модернізації наземних транспортних 
систем України» (08.00.03 – економіка та управління націо-
нальним господарством). Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. 
Панаса Мирного, 26; тел. (044) 254-22-36). Науковий консуль-
тант – Геєць В. М., доктор екон. наук, професор, академік НАН 
України, директор (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»). Опоненти: Ільченко С. В., доктор екон. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
ринку транспортних послуг (Інститут проблем ринку та еконо-
міко-екологічних досліджень НАН України); Якименко-Терещен-
ко Н. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки 
підприємства та економічної теорії (Харківський торговельно-
економічний інститут Київського торговельно-економічного уні-
верситету); Гурнак В. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри транспортного права та логістики (Національний тран-
спортний університет МОН України). (510/2)

Олейнікова Людмила Григорівна, завідувач відділу фіскаль-
ної політики та податкового регулювання відділення фіскальної 
політики, розвитку податкової та митної системи Науково-до-
слідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового 
управління» Міністерства фінансів України: «Формування кон-
курентоспроможних систем оподаткування» (08.00.08 – гро-
ші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія 
фінансового управління» Міністерства фінансів України (01014, 
м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науко-
вий консультант – Єфименко Т. І., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, президент (ДННУ «Академія 
фінансового управління» Міністерства фінансів України). Опо-
ненти: Мельник В. М., доктор екон. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (ПВНЗ «Європейський університет»); Лю-
тий І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінан-
сів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Тарангул Л. Л., доктор екон. наук, професор, перший проректор 
з наукової діяльності, перспективного розвитку та інновацій (На-
ціональний університет державної податкової служби України). 
(520/2)

Панасенко Ганна Олександрівна, головний спеціаліст відділу 
методологічної роботи та супроводження навчального процесу 
департаменту координації системи фінансового моніторингу 
Державної служби фінансового моніторингу України: «Механізм 
формування ресурсного потенціалу банків в Україні» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Ака-
демія фінансового управління» Міністерства фінансів України 
(01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). 
Науковий консультант – Любіч О. О., доктор екон. наук, профе-
сор, заслужений економіст України, завідувач відділу координації 
бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики (Науково-
дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового 
управління»). Опоненти: Кузнєцова Л. В., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри банківської справи (Одеський націо-
нальний економічний університет); Міщенко С. В., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту (ДВНЗ «Уні-

верситет банківської справи»); Диба М. І., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту банківської діяльності 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»). (521/2)

Пожуєва Тетяна Олександрівна, доцент кафедри менеджмен-
ту та фінансів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологіч-
ний університет»: «Інноваційні засади забезпечення економічної 
захищеності промислового підприємства» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної діяль-
ності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 456-98-73). Опо-
ненти: Амоша О. І., доктор екон. наук, професор, академік НАН 
України, директор (Інститут економіки промисловості НАН Укра-
їни); Ілляшенко С. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю 
(Сумський державний університет МОН України); Шкарлет С. М., 
доктор екон. наук, професор, ректор (Чернігівський національ-
ний технологічний університет МОН України). (550/2)

Ільїн Валерій Юрійович, старший науковий співробітник від-
ділу форм господарювання ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН України: «Конкурентоспроможність аграрних підприємств 
в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами економіч-
ної діяльності). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Опоненти: Власов В. І., док-
тор екон. наук, професор, головний науковий співробітник відді-
лу (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН 
України); Гудзинський О. Д., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадсько-
го (Національний університет біоресурсів і природокористування 
України); Охріменко І. В., доктор екон. наук, професор, прорек-
тор з навчальної роботи (Київський кооперативний інститут біз-
несу і права Київської регіональної спілки споживчої кооперації). 
(567/2)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Скиба Елеонора Костянтинівна, кандидат філософ. наук, 

доцент кафедри філософії, доцент кафедри менеджменту ви-
робничої сфери ДВНЗУ «Національний гірничий університет»: 
«Ґендерна ідентичність у філософії постмодернізму» (09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 08.051.11 
у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 
Гончара МОН України (49010, м. Дніпропетровськ, просп. Гагарі-
на, 72; тел. (056) 374-98-00). Опоненти: Палагута В. І., доктор фі-
лософ. наук, професор, завідувач кафедри інженерної педагогі-
ки (Національна металургійна академія України); Голубович І. В., 
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри філософії 
і основ загальногуманітарного знання (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Чернієнко В. О., доктор філо-
соф. наук, доцент кафедри філософії (Харківський аерокосміч-
ний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»). (419/2)

 Харченко Юлія Володимирівна, завідувач кафедри філосо-
фії та політології Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимирна Винниченка: «Феномен полі-
тичного в бутті глобалізованого соціуму» (09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.053.16 у Націо-
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нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Опоненти: Добродум О. В., доктор філософ. наук, доцент, 
професор кафедри філософії (Київський національний універ-
ситет культури і мистецтв); Отрешко В. С., доктор філософ. наук, 
доцент, доцент кафедри соціальної філософії та філософії осві-
ти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова); Попович М. Д., доктор філософ. наук, доцент, завідувач 
кафедри історії, філософії та права (Подільський державний 
аграрно-технічний університет). (438/2)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Мельник Ірина Анатоліївна, доцент кафедри української 

мови Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки: «Транспозиція частиномовних класів у дієслово 
в сучасній українській літературній мові» (10.02.01 – українська 
мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН 
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-
85). Опоненти: Іваницька Н. Л., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри методики філологічних дисциплін і стиліс-
тики української мови (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського); Баган М. П., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри української філології 
та славістики (Київський національний лінгвістичний універси-
тет); Шитик Л. В., доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького). (156/2)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Заячук Мирослав Дмитрович, доцент кафедри географії 

України та регіоналістики Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича: «Формування та геопросторова 
організація фермерства України (теорія та практика суспільно-
географічного дослідження)» (11.00.02 – економічна та соціаль-
на географія). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий кон-
сультант – Руденко В. П., доктор географ. наук, професор, декан 
географічного факультету (Чернівецький національний універ-
ситет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Руденко Л. Г., доктор 
географ. наук, професор, академік НАН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, директор (Інститут географії НАН 
України); Топчієв О. Г., доктор географ. наук, професор, заслу-
жений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіч-
ної та соціальної географії (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова); Барановський М. О., доктор географ. наук, 
професор, завідувач кафедри географії (Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя). (374/2)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Чабаненко Микола Миколайович, завідувач кафедри цивіль-

но-правових дисциплін Дніпропетровського державного уні-
верситету внутрішніх справ: «Система аграрного права України: 
методологічні засади становлення та розвитку» (12.00.06 – зе-
мельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурс-
не право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. 
Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
консультант – Статівка А. М., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри земельного та аграрного права (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Єр-
моленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 

аграрного, земельного та екологічного права імені академіка 
В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України); Кулинич П. Ф., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач відділу проблем аграрного та земельного права 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); 
Мірошниченко А. М., доктор юрид. наук, професор, член Вищої 
ради юстиції України. (115/2)

Губерська Наталія Леонідівна, докторант Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: «Адміністративні 
процедури у сфері вищої освіти України» (12.00.07 – адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Опоненти: Коломоєць Т. О., док-
тор юрид. наук, професор, декан юридичного факультету (Запо-
різький національний університет); Миронюк Р. В., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри адміністративного права, 
процесу та адміністративної діяльності ОВС (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ); Настюк В. Я., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного 
права та адміністративної діяльності (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). (153/2)

Білоцький Сергій Дмитрович, доцент кафедри міжнародного 
права Інституту міжнародних відносин Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Міжнародно-право-
ве регулювання у сфері екологічно орієнтованої енергетики» 
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київсько-
му національному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-
41). Науковий консультант – Гріненко О. О., доктор юрид. наук, 
доцент, завідувач відділу європейського права та міжнародної 
інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опо-
ненти: Сироїд Т. Л., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри конституційного, муніципального і міжнародного пра-
ва (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Анцупова Т. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства (Міжнарод-
ний гуманітарний університет); Тарасов О. В., доктор юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародного права (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (378/2)

Козловська Людмила Володимирівна, науковий консультант 
відділу опрацювання правових позицій науково-експертного 
управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ: «Теоретичні засади здійснення і за-
хисту спадкових прав у цивільному праві України» (12.00.03 – ци-
вільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-
ватне право). Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і під-
приємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, 
м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий 
консультант – Шевченко Я. М., доктор юрид. наук, професор, ака-
демік НАПрН України. Опоненти: Дзера О. В., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафе-
дри цивільного права (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Мічурін Є. О., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна); Яворська О. С., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної 
власності, інформаційного та корпоративного права (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). (504/2)



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

Чижмарь Юрій Васильович, народний депутат України VIII 
скликання: «Національне та міжнародне трудове право: теоре-
тико-правові проблеми» (12.00.05 – трудове право; право со-
ціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий консультант – Іншин М. І., доктор юрид. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лу-
каш С. С., доктор юрид. наук, професор, директор (Сумська фі-
лія Харківського національного університету внутрішніх справ); 
Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, заступник завідувача 
відділу (Головне науково-експертне управління Апарату Верхо-
вної Ради України); Клемпарський М. М., доктор юрид. наук, 
професор кафедри кримінального права та кримінології (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). (557/2)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Пальчук Марина Іванівна, тимчасово не працює: «Тенденції 

розвитку систем професійної підготовки виробничого персоналу 
сфери послуг у країнах Європейського Союзу» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інсти-
туті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (04060, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. 440-63-88). Опоненти: Мат-
вієнко О. В., доктор пед. наук, професор, проректор з наукової 
роботи (Київський національний лінгвістичний університет); 
Радкевич В. О., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор (Інститут професійно-технічної освіти 
НАПН України); Падалка О. С., доктор пед. наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, перший проректор з організації на-
вчально-виховної роботи (Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова). (129/2)

Руденко Лариса Анатоліївна, завідувач відділу практичної 
психології Львівського науково-практичного центру Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України: «Теоретичні і мето-
дичні засади формування комунікативної культури майбутніх 
фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних на-
вчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному пе-
дагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН 
України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 
27-60-45). Опоненти: Філіпчук Г. Г., доктор пед. наук, професор, 
дійсний член НАПН України, член бюро (Відділення професійної 
освіти і освіти дорослих НАПН України); Семеног О. М., доктор 
пед. наук, професор, головний науковий співробітник відді-
лу змісту і організації педагогічної освіти (Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України); Данилюк С. С., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи 
і освітнього менеджменту (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького). (190/2)

Сбітнєва Людмила Миколаївна, доцент кафедри музичного 
мистецтва Інституту культури і мистецтв Луганського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ: «Розвиток 
системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні 
(друга половина XX століття») (13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському 
національному університеті імені Володимира Даля МОН України 
(93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59-а; тел. (064) 524-
03-42). Науковий консультант – Шевченко Г. П., доктор пед. наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри 
педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Во-
лодимира Даля), директор (Інститут духовного розвитку людини). 
Опоненти: Михайличенко О. В., доктор пед. наук, професор, декан 
історичного факультету, завідувач кафедри методики викладання 
суспільних дисциплін (Сумський педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка); Падалка Г. М., доктор пед. наук, професор кафе-
дри фортепіанного виконавства і художньої культури (Київський 
національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); 
Потапчук Т. В., доктор пед. наук, доцент, заступник декана з ви-
ховної роботи музично-педагогічного факультету (Рівненський 
державний гуманітарний університет). (305/2)

Осіпцов Андрій Валерійович, завідувач кафедри фізичного 
виховання, спорту та здоров’я людини Маріупольського дер-
жавного університету: «Виховання загальнолюдських цінностей 
у студентів класичного університету» (13.00.07 – теорія та ме-
тодика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнсько-
му національному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93400, м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 59-а; 
тел. (06452) 2-78-02). Науковий консультант – Шевченко Г. П., 
доктор пед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри 
педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля МОН України). Опоненти: Бех І. Д., доктор 
психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, директор 
(Інститут проблем виховання НАПН і МОН України); Москальо-
ва Л. Ю., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соці-
альної педагогіки та дошкільної освіти (Мелітопольський дер-
жавний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
МОН України); Роганова М. В., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти (КЗ «Хар-
ківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради 
МОН України). (306/2)

Щебликіна Таміла Анатоліївна, професор кафедри англій-
ської мови Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г. С. Сковороди: «Теоретико-методичні засади моніто-
рингу навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальнос-
тей вищих педагогічних навчальних закладів» (13.00.09 – теорія 
навчання). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Артема, 29; тел. (057) 700-35-27). Опонен-
ти: Малихін О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри романо-германських мов і перекладу (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України МОН України); 
Малафіїк І. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної і соціальної педагогіки та управління освітою (Рівнен-
ський державний гуманітарний університет МОН України); Осад-
ченко І. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри по-
чаткової освіти (Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського МОН України). (319/2)

Михнюк Марія Іванівна, докторант лабораторії технологій про-
фесійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України: «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної 
культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профі-
лю» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада 
Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України 
(03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, 98-а; тел. (044) 259-45-53). На-
уковий консультант – Радкевич В. О., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор (Інститут професій-
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но-технічної освіти НАПН України). Опоненти: Ничкало Н. Г., док-
тор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-
секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 
України; Олійник В. В., доктор пед. наук, професор, дійсний член 
НАПН України, ректор (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України); Щербак О. І., доктор пед. наук, доцент, член-
кореспондент НАПН України, директор (Київський професійно-пе-
дагогічний коледж імені Антона Макаренка). (338/2)

Кушнір Валентина Миколаївна, доцент кафедри дошкільної 
педагогіки та психології Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини: «Профільне навчання в історії 
розвитку вітчизняної школи (друга половина XIX – XX століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 
74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; 
тел. (04744) 3-45-82). Опоненти: Луговий В. І., доктор пед. наук, 
професор, перший віце-президент НАПН України, дійсний член 
НАПН України, головний науковий співробітник (Інститут вищої 
освіти НАПН України); Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор, 
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії історії 
педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України); Савченко Н. С., 
доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту (Кіровоградський державний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Винниченка). (433/2)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Романенко Олена Григорівна, асистент кафедри дитячої сто-

матології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: 
«Хронічний катаральний гінгівіт у дітей з гастритом і дуоденітом 
(патогенез, діагностика та лікування)» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4; тел. 
(057) 707-73-27). Науковий консультант – Ковач І. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Сави-
чук Н. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стома-
тології дитячого віку (Інститут стоматології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Дєньга О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу епі-
деміології та профілактики основних стоматологічних хвороб, ди-
тячої стоматології та ортодонтії (ДУ «Інститут стоматології НАМН 
України»); Ткаченко П. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри дитячої хірургічної стоматології (ВДНЗУ «Українська ме-
дична стоматологічна академія» МОЗ України). (53/2)

Засєда Юрій Ігорович, лікар-психотерапевт ТОВ «Клініка 
«мужскоє здоровьє»: «Клініко-психологічні та нозоспецифіч-
ні особливості психофеноменологічного профілю у хворих 
на соматоформні розлади та психосоматичні захворювання» 
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Хар-
ківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України 
(61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58; тел. (057) 711-35-56). 
Опоненти: Кожина Г. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри психіатрії, наркології та медичної психології (Харків-
ський національний медичний університет МОЗ України); Ча-
бан О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пси-
хосоматичної медицини та психотерапії (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця); Пшук Н. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри медичної психології та пси-
хіатрії з курсом післядипломної освіти (Вінницький національний 
медичний університет МОЗ України). (60/2)

Підмурняк Олексій Олексійович, заступник головного лі-
каря з хірургічної роботи Хмельницької обласної лікарні МОЗ 
України: «Лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні оперативні 
втручання в лікуванні об’ємних новоутворень нирок та каменів 
проксимального відділу сечоводу» (14.01.06 – урологія). Спец-
рада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053, 
м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а; тел. 486-67-31). Науковий 
консультант – Возіанов С. О., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут урології 
НАМН України»). Опоненти: Саричев Л. П., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри урології з судовою медициною 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України); Борисов О. В., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри урології та нефрології (Одеський національний медич-
ний університет МОЗ України); Федорук О. С., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри хірургії та урології (Буковинський 
державний медичний університет МОЗ України). (106/2)

Загородня Олександра Сергіївна, доцент кафедри акушер-
ства і гінекології № 1 Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Передчасні пологи – па-
тогенез, прогнозування та профілактика перинатальних втрат» 
(14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 
у Національній медичній академії післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, 9; тел. 205-49-82). Опоненти: Романенко Т. Г., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології 
№ 1 (Національна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика МОЗ України); Потапов В. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (Дніпро-
петровська медична академія МОЗ України); Сенчук А. Я., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінеколо-
гії (Київський медичний університет УАНМ). (120/2)

Дзерович Наталія Іванівна, старший науковий співробітник 
відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апа-
рату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН 
України»: «Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових 
груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та ліку-
вання» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
11.600.04 у Донецькому національному медичному універси-
теті імені Максима Горького МОЗ України (84404, м. Красний 
Лиман, вул. Кірова, 27; тел. (06261) 2-65-30, 6-32-05). Науковий 
консультант – Поворознюк В. В., доктор мед. наук, професор, 
керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-ру-
хового апарату (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чебота-
рьова НАМН України»). Опоненти: Черниш В. Ю., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри травматології, ортопедії 
та хірургії екстремальних ситуацій (Донецький національний 
медичний університет імені Максима Горького МОЗ України); 
Сулима В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
травматології та ортопедії (ДВНЗ «Івано-Франківський наці-
ональний медичний університет МОЗ України»); Істомін А. Г., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної ре-
абілітації та спортивної медицини (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). (298/2)

Ковтюк Наталія Іванівна, доцент кафедри педіатрії, неонато-
логії та перинатальної медицини ВДНЗУ «Буковинський держав-
ний медичний університет»: «Якість життя дітей із неврологічни-
ми порушеннями, скринінгові методи її оцінки та можливості по-
кращання» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ 
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«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
тел. (0352) 52-72-69). Опоненти: Няньковський С. Л., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України); Ященко Ю. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач 
наукового відділу організації медичної допомоги (ДНУ «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС); 
Хайтович М. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
клінічної фармакології та клінічної фармації (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (413/2)

Орлик Тетяна Василівна, вчений секретар ДУ «Інститут герон-
тології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»: «Вертебральний 
больовий синдром у людей старших вікових груп при систем-
ному остеопорозі: фактори ризику, діагностика, профілактика, 
лікування» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
11.600.04 у Донецькому національному медичному університеті 
імені Максима Горького МОЗ України (84404, м. Красний Ли-
ман, вул. Кірова, 27; тел. (06261) 2-65-30, 6-32-05). Науковий 
консультант – Поворознюк В. В., доктор мед. наук, професор, 
керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухо-
вого апарату (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова 
НАМН України»). Опоненти: Радченко В. О., доктор мед. наук, 
професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів імені М. І. Ситенка НАМН України»); 
Ігнатьєв О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
професійної патології, клінічної лабораторної і функціональної 
діагностики (Одеський національний медичний університет МОЗ 
України); Калашников А. В., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач відділення травматичних пошкоджень опорно-рухового апа-
рату та проблем остеосинтезу (ДУ «Інститут травматології та ор-
топедії НАМН України»). (425/2)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Олійник Петро Володимирович, доцент кафедри медицини 

катастроф та військової медицини Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького: «Теоретичні 
і методологічні засади організації фармацевтичного забезпе-
чення населення в умовах надзвичайних ситуацій» (15.00.01 – 
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 
фармація). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України 
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). На-
уковий консультант – Громовик Б. П., доктор фарм. наук, профе-
сор, декан фармацевтичного факультету (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти: 
Дмитрієвський Д. І., доктор фарм. наук, професор кафедри 
заводської технології ліків (Національний фармацевтичний уні-
верситет); Пономаренко М. С., доктор фарм. наук, професор, за-
відувач кафедри організації і економіки фармації (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); 
Руденко В. В., доктор фарм. наук, доцент, професор кафедри 
військової фармації (Військово-медичний інститут Української 
військово-медичної академії). (203/2)

Рухмакова Ольга Анатоліївна, доцент кафедри технології лі-
ків Національного фармацевтичного університету: «Теоретичне 
обґрунтування та розробка дитячих лікарських препаратів з екс-
трактами солодкового кореня» (15.00.01 – технологія ліків, орга-
нізація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 
64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ 

України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). 
Науковий консультант – Ярних Т. Г., доктор фарм. наук, профе-
сор, завідувач кафедри технології ліків (Національний фарма-
цевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Казарінов М. О., 
доктор фарм. наук, професор, в. о. завідувача лабораторії тех-
нології готових лікарських засобів (ДП «Державний науковий 
центр лікарських засобів і медичної продукції» МОЗ України); 
Давтян Л. Л., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри 
фармацевтичної технології і біофармації (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Шматен-
ко О. П., доктор фарм. наук, професор, полковник медичної 
служби, начальник кафедри військової фармації (Українська вій-
ськово-медична академія). (247/2)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Ніканоров Олексій Константинович, доцент кафедри фізичної 

реабілітації Національного університету фізичного виховання 
і спорту України: «Теоретико-методичні основи фізичної реабі-
літації спортсменів з пошкодженням передньої хрестоподібної 
зв’язки колінного суглоба (на прикладі ігрових видів спорту)» 
(24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у На-
ціональному університеті фізичного виховання і спорту України 
МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 
287-54-52). Опоненти: Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз. ви-
ховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабі-
літації, спортивної медицини, фізичного виховання та здоров’я 
(Запорізький державний медичний університет); Григус І. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри здоров’я люди-
ни і фізичної реабілітації (Національний університет водного гос-
подарства та природокористування); Корягін В. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання (Інсти-
тут гуманітарних та соціальних наук Національного університету 
«Львівська політехніка»). (355/2)

Жарова Ірина Олександрівна, докторант, доцент кафедри 
фізичної реабілатації Національного університету фізичного ви-
ховання і спорту України: «Теоретико-методичні основи фізич-
ної реабілітації при первинному екзогенно-конституціональному 
ожирінні в підлітків» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада 
Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання 
і спорту України МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкуль-
тури, 1; тел. (044) 287-54-52). Опоненти: Андрійчук О. Я., док-
тор наук з фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри 
здоров’я людини та фізичної реабілітації (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки); Фурман Ю. М., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри медико-біо-
логічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації 
(Вінницький державний педагогічний університет імені Ми-
хайла Коцюбинського); Григус І. М., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 
(Національний університет водного господарства та природоко-
ристування). (356/2)

Альошина Алла Іванівна, завідувач кафедри спортивно-ма-
сової та туристичної роботи Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки: «Профілактика й корекція 
функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей та 
молоді у процесі фізичного виховання» (24.00.02 – фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада 
Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання 
і спорту України МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкуль-
тури, 1; тел. (044) 287-54-52). Опоненти: Козіна Ж. Л., доктор 
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наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
спортивних ігор (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г. С. Сковороди); Фурман Ю. М., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ 
фізичного виховання та фізичної реабілітації (Вінницький дер-
жавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинсько-
го); Карпюк Р. П., доктор пед. наук, професор, професор кафе-
дри педагогіки вищої школи (Академія рекреаційних технологій 
і права). (357/2)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Чикаренко Ірина Аркадіївна, начальник управління з навчаль-

ної та методичної роботи Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України: «Теоретико-методо-
логічні засади формування системи управління інноваційним 
розвитком територіальних громад» (25.00.04 – місцеве само-
врядування). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному 
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. 
(0612) 63-99-73. Науковий консультант – Шаров Ю. П., доктор 
наук з держ. управління, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, завідувач кафедри менеджменту та управління 
проектами (Дніпропетровський регіональний інститут держав-
ного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України). Опоненти: Ворона П. В., доктор наук 
з держ. управління, доцент, професор кафедри педагогічної 
майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна (Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); 
Толкованов В. В., доктор наук з держ. управління, професор ка-

федри державного управління та менеджменту (Тернопільський 
національний економічний університет); Кравченко Т. А., доктор 
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри державного 
управління та земельного кадастру (Класичний приватний уні-
верситет). (24/2)

Андрієнко Микола Васильович, заступник начальника цен-
тру – начальник відділу сертифікації та технічного нагляду за 
виробництвом систем пожежної сигналізації та автоматич-
ного пожежогасіння Державного центру сертифікації ДСНС 
України: «Механізми державного управління сферою по-
жежної безпеки в Україні» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному 
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; 
тел. (0612) 63-99-73). Науковий консультант – Нижник Н. Р., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений юрист України, професор кафедри те-
орії права та держави (Національний університет державної 
податкової служби України). Опоненти: Черленяк І. І., доктор 
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри між-
народного бізнесу, логістики та менеджменту (Ужгородський 
національний університет); Майстро С. В., доктор наук з держ. 
управління, професор, завідувач кафедри публічного адміні-
стрування у сфері цивільного захисту (Національний універ-
ситет цивільного захисту України); Латинін М. А., доктор наук 
з держ. управління, професор, завідувач кафедри економіч-
ної політики (Харківський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України). (284/2)



ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Ващинський Віталій Михайлович, військовослужбовець в/ч 

3002 ВВ МВС України: «Електрохімічні та сорбційні властивос-
ті активованого вуглецю, одержаного із рослинної сировини» 
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа-
ника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 
57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий керівник – Остафійчук Б. К., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). Опоненти: Молодкін В. Б., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий 
співробітник відділу теорії твердого тіла (Інститут металофізики 
імені Г. В. Курдюмова НАН України); Коман Б. П., доктор фіз.-
мат. наук, доцент, професор кафедри фізики напівпровідників 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). (77/2)

Рузич Роман Васильович, асистент кафедри прикладної ма-
тематики та соціальної інформатики Хмельницького національ-
ного університету: «Дослідження нелінійних властивостей класу 
узагальнених диференціальних моделей Ейгена» (01.05.02 – ма-
тематичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада 
К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича МОН України (58000, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий керівник – Чер-
нишенко С. В., доктор біол. наук, кандидат фіз.-мат. наук, про-
фесор, завідувач кафедри прикладної математики та соціальної 
інформатики (Хмельницький національний університет). Опо-
ненти: Савула Я. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри прикладної математики (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка); Бомба А. Я., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри інформатики та прикладної матема-
тики (Рівненський державний гуманітарний університет). (117/2)

Коломієць Іван Сергійович, інженер навчальної лабораторії 
електрофізики кафедри електрофізики Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Диференціальна 
Мюллер поляриметрія оптично анізотропних недеполяризуючих 
середовищ» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). Спецрада Д 
26.001.23 у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Савенков С. М., док-
тор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри електрофізики 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Тронько В. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
фесор кафедри авіоніки (Національний авіаційний університет); 
Сердега Б. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабора-
торії модуляційно-поляризаційної спектроскопії (Інститут фізики 
напівпровідників імені B. Є. Лашкарьова НАН України). (171/2)

 Стьопкін Андрій Вікторович, старший викладач кафедри 
алгебри ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універси-
тет»: «Розпізнавання графів за допомогою колективу агентів» 
(01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики). 

Спецрада Д 26.001.09 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Грунський І. С., кандидат фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник, професор кафедри програмного забезпечення 
інтелектуальних систем (ДВНЗ «Донецький національний тех-
нічний університет»). Опоненти: Кривий С. Л., доктор фіз.-мат. 
наук, професор кафедри інформаційних технологій проектуван-
ня (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Годлевський О. Б., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник відділу теорії цифрових автоматів (Інститут кібер-
нетики імені В. М. Глушкова НАН України). (252/2)

Вус Катерина Олександрівна, молодший науковий співробіт-
ник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: 
«Флуоресцентне детектування амілоїдних фібрил» (03.00.02 – 
біофізика). Спецрада Д 64.051.13 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий керівник – 
Горбенко Г. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафе-
дри ядерної та медичної фізики (Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Гордієнко О. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу низькотемператур-
ного консервування (Інститут проблем кріобіології і кріомедици-
ни НАН України); Єфімова С. Л., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу нанокристалічних мате-
ріалів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України). (388/2)

Козак Андрій Олександрович, молодший науковий співро-
бітник відділу № 7 Інституту проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України: «Структура, оптоелектронні та 
механічні властивості тонких Si–C–N плівок» (01.04.07 – фі-
зика твердого тіла). Спецрада Д 26.207.01 в Інституті проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України (03680, 
м. Київ-142, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 424-20-71). На-
уковий керівник – Іващенко В. І., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу № 7 (Інститут проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України). Опонен-
ти: Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи, завідувач відділу теорії твердого 
тіла (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); 
Васін А. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробіт-
ник, старший науковий співробітник (Інститут фізики напівпро-
відників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). (389/2)

Тищук Тетяна Володимирівна, фізична особа-підприємець 
Тищук Тетяна Володимирівна: «Співіснування періодичних куско-
во-сталих розв’язків нелінійних крайових задач для лінійних ди-
ференціальних рівнянь з частинними похідними першого поряд-
ку» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада Д 26.001.37 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Самойленко В. Г., доктор фіз.-
мат. наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики 
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(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Слюсарчук В. Ю., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, професор кафедри вищої ма-
тематики (Національний університет водного господарства та 
природокористування); Кирилич В. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри математичної економіки та еконо-
метрії (Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). (454/2)

Жураковський Богдан Михайлович, тимчасово не працює: 
«Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з 
локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом» 
(01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика). 
Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Іванов О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри 
математичного аналізу та теорії ймовірностей (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інсти-
тут»). Опоненти: Кнопов П. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу математичних 
методів досліджень операцій (Інститут кібернетики НАН Украї-
ни); Розора І. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри при-
кладної статистики (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (463/2)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Іваниця Лідія Олександрівна, асистент кафедри аналітичної 

хімії Дніпропетровського національного університету імені Оле-
ся Гончара: «Хіміко-аналітичні властивості асоціатів барвників 
ксантенового ряду з поліелектролітами» (02.00.02 – аналітична 
хімія). Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 
46; тел. 3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – Чмиленко Т. С., 
кандидат хім. наук, доцент, учитель-методист, вчитель вищої 
категорії (КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-
інтернат «Дніпро» при ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). Опоненти: Антонович В. П., доктор хім. наук, 
професор, завідувач відділу аналітичної хімії і фізико-хімії ко-
ординаційних сполук (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богат-
ського НАН України); Студеняк Я. І., кандидат хім. наук, доцент, 
завідувач кафедри аналітичної хімії (ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» МОН України). (33/2)

Гаголкіна Зоя Олександрівна, молодший науковий співробіт-
ник відділу фізики полімерів Інституту хімії високомолекулярних 
сполук НАН України: «Особливості формування, структура та 
властивості систем на основі сітчастих поліуретанів та введе-
них in situ вуглецевих нанотрубок і комплексів перехідних мета-
лів» (02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук). Спецрада Д 
26.179.01 в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН Укра-
їни (02160, м. Київ, Харківське шосе, 48; тел. (044) 559-13-94). 
Науковий керівник – Клепко В. В., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач відділу фізики полімерів (Інститут хімії високомо-
лекулярних сполук НАН України). Опоненти: Желтоножська Т. Б., 
доктор хім. наук, професор, іпрофесор кафедри хімії високомо-
лекулярних сполук (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Рогальський С. П., кандидат хім. наук, завіду-
вач лабораторії модифікації полімерів (Інститут біоорганічної хі-
мії і нафтохімії НАН України). (210/2)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сова Олена Анатоліївна, молодший науковий співробітник 

відділу радіобіології, радіоекології Інституту ядерних досліджень 
НАН України: «Кінетика 131І в організмі лабораторних щурів, до-

зоутворення та біологічні ефекти опромінення за перорального 
надходження» (03.00.01 – радіобіологія). Спецрада Д 26.562.01 у 
ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 53; тел. (044) 483-06-37). Науковий керівник – 
Дрозд І. П., доктор біол. наук, провідний науковий співробітник 
відділу радіобіології, радіоекології (Інститут ядерних досліджень 
НАН України). Опоненти: Чумак В. В., доктор біол. наук, старший 
науковий співробітник (Інститут радіаційної гігієни і епідеміології 
ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»), завідувач лабо-
раторії дозиметрії зовнішнього опромінення; Білько Д. І., канди-
дат біол. наук, старший науковий співробітник Центру молеку-
лярних і клітинних досліджень, доцент Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія». (15/2)

Олійник Мар’ян Петрович, молодший науковий співробітник 
ДП «Інститут еволюційної екології» НАН України: «Вторинна сук-
цесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля» 
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроеко-
логії і природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул. 
Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керівник – 
Парпан В. І., доктор біол. наук, професор, директор (Український 
НДІ гірського лісівництва імені П. С. Пастернака НАН України). 
Опоненти: Заіменко Н. В., доктор біол. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, директор (Національний ботанічний 
сад імені М. М. Гришка НАН України); Гнатів П. С., доктор біол. 
наук, професор, професор кафедри екології та біології (Львів-
ський національний аграрний університет МОН України). (35/2)

Копіч Віктор Миколайович, молодший науковий співробітник 
відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України: «Функці-
онування ліпоксигеназ під впливом рослинних гормонів та ліпок-
сигеназних метаболітів» (02.00.10 – біоорганічна хімія). Спецра-
да Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 
України (02660, м. Київ-94, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 558-
53-88). Науковий керівник – Харченко О. В., кандидат біол. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини 
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України). Опонен-
ти: Таран Н. Ю., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
фізіології та екології рослин (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Бабенко Л. М., кандидат біол. наук, 
старший науковий співробітник відділу фітогормонології (Інсти-
тут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). (51/2)

Гунько Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри 
екології та охорони навколишнього середовища Дніпродзер-
жинського державного технічного університету: «Кадмій в еда-
фотопах урбанізованих територій степового Придніпров’я (на 
прикладі м. Дніпродзержинськ)» (03.00.16 – екологія). Спецрада 
Д 08.051.04 у Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник – Цвєт-
кова Н. М., доктор біол. наук, професор кафедри геоботаніки, 
ґрунтознавства та екології (Дніпропетровський національний уні-
верситет імені Олеся Гончара). Опоненти: Бессонова В. П., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового гос-
подарства (Дніпропетровський державний аграрно-економічний 
університет); Сараненко І. І., кандидат біол. наук, доцент кафе-
дри екології та географії (Херсонський державний університет). 
(113/2)

Данченко Ніна Миколаївна, фахівець II категорії з клінічних 
досліджень Контрактно-дослідницької організації «ІнноФарм–
Україна»: «Вплив таурину і гліцину на жовчокислотний та ліпід-



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

ний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету» (03.00.04 – 
біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Весельський С. П., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач навчально-дослідного сектору загаль-
ної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача (ННЦ 
«Інститут біології» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Кучменко О. Б., доктор біол. наук, 
професор, професор кафедри медико-біологічних та валеоло-
гічних основ охорони життя та здоров’я, провідний науковий 
співробітник лабораторії молекулярної біохімії відділу фунда-
ментальних досліджень (ННЦ «Інститут кардіології імені акаде-
міка М. Д. Стражеска» НАМН України); Анохіна Г. А., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри гастроентерології, дієтології 
та ендоскопії терапевтичного факультету (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Украї-
ни). (159/2)

Короткевич Наталія Валеріївна, молодший науковий співро-
бітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії імені О. В 
Палладіна НАН України: «Молекулярні механізми реалізації біо-
логічної активності гепарин-зв’язувального EGF-подібного фак-
тору росту людини» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.240.01 
в Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01030, 
м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науковий ке-
рівник – Колибо Д. В., доктор біол. наук, старший науковий спів-
робітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут біо-
хімії імені О. В. Палладіна НАН України). Опоненти: Риндич А. В., 
доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач відділу функціональної геноміки (Інститут молекуляр-
ної біології і генетики НАН України); Гарманчук Л. В., доктор біол. 
наук, доцент кафедри біохімії (ННЦ «Інститут біології» Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка). (182/2)

Любарська Любов Сергіївна, науковий співробітник лабора-
торії гігієни харчування ДУ «Інститут громадського здоров’я імені 
О. М. Марзєєва НАМН України»: «Гігієнічна оцінка забезпечення 
харчового раціону населення України цинком і міддю» (14.02.01 – 
гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.604.01 у ДУ 
«Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН 
України» (02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50; тел. 559-34-45). 
Науковий керівник – Гуліч М. П., доктор мед. наук, професор, 
завідувач лабораторії гігієни харчування (ДУ «Інститут громад-
ського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»). Опонен-
ти: Томашевська Л. А., доктор біол. наук, професор, завідувач 
лабораторії токсикології (ДУ «Інститут громадського здоров’я 
імені О. М. Марзєєва НАМН України»); Карпенко П. О., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
технології і організації ресторанного господарства (Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет). (209/2)

Мазур Юлія Юріївна, молодший науковий співробітник від-
ділу біохімії м’язів Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН 
України: «Калікс[4]арен С-90 як селективний інгібітор Мg2+,АТР-
залежної кальцієвої помпи плазматичної мембрани клітин міо-
метрія» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.240.01 в Інституті 
біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01601, м. Київ, вул. 
Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науковий керівник – Кос-
терін С. О., доктор біол. наук, професор, академік НАН України, 
завідувач відділу біохімії м’язів, заступник директора (Інститут 
біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). Опоненти: Вовк А. І., 
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
директор, завідувач відділу механізмів біоорганічних реакцій 
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України); Мати-

шевська О. П., доктор біол. наук, професор, професор кафедри 
біохімії (ННЦ «Інститут біології» Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка). (218/2)

Шевцова Тетяна Володимирівна, молодший науковий спів-
робітник ННІ екологічної безпеки Національного авіаційного 
університету: «Біологічна активність пилку берези бородавчас-
тої (Betula verrucosa Ehrh.) в залежності від місця зростання» 
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН Украї-
ни (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-
10). Наукові керівники: Гаркава К. Г., доктор біол. наук, завідувач 
кафедри біотехнології (ННІ екологічної безпеки Національного 
авіаційного університету); Бриндза Ян, кандидат с.-г. наук, до-
цент, директор (Інститут збереження біорізноманіття та біобез-
пеки Словацького аграрного університету, м. Нітра, Словацька 
Республіка). Опоненти: Горова А. І., доктор біол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри екології (ДВНЗ «Національний гірничий 
університет» МОН України); Родінкова В. В., доктор біол. наук, 
доцент кафедри фармації (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (329/2)

Стахурська Ірина Олегівна, асистент кафедри медичної біо-
етики і деонтології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Особли-
вості ремоделювання міокарда тварин різної статі за умов впли-
ву на організм нітриту натрію» (14.03.01 – нормальна анато-
мія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). На-
уковий керівник – Пришляк А. М., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»). Опоненти: Кривко Ю. Я., доктор мед. наук, професор, 
декан медичного факультету № 2, професор кафедри нормаль-
ної анатомії (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України); Шаторна В. Ф., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фар-
макогнозії та ботаніки (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). (331/2)

Якушева Юлія Іванівна, викладач кафедри фізичного вихо-
вання та лікувальної фізичної культури Вінницького національ-
ного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: 
«Особливості показників центральної гемодинаміки в залеж-
ності від параметрів будови тіла волейболісток різного амплуа» 
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Сарафинюк Л. А., док-
тор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізичного вихован-
ня та лікувальної фізичної культури (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опо-
ненти: Волков К. С., доктор біол. наук, професор, завідувач кафе-
дри гістології та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); 
Твердохліб І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
гістології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Украї-
ни»). (334/2)

Мерлавський Володимир Михайлович, асистент кафедри 
фізіології людини і тварин Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка: «Са2+-регуляція дихання гепатоцитів за 
різних функціональних станів організму» (03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин). Спецрада К 35.051.14 у Львівському націо-
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нальному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-46-38). Науковий 
керівник – Манько В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри фізіології людини і тварин (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Сагач В. Ф., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу фізіології кровообігу (Інститут фізіології імені О. О. Бого-
мольця НАН України); Янчук П. І., доктор біол. наук, професор, 
завідувач сектору фізіології кровообігу НДІ фізіології імені ака-
деміка Петра Богача (ННЦ «Інститут біології» Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). (375/2)

Гвоздецький Віктор Анатолійович, аспірант відділу профе-
сійної патології, лікар-отоларинголог поліклінічного відділення 
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»: «Визначення осо-
бливостей впливу промислового шуму на стан периферичного 
та центральних відділів слухового аналізатора та профілактика 
його порушень» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). 
Спецрада Д 26.554.01 у ДУ «Інститут медицини праці НАМН 
України» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. (044) 
284-34-27). Наукові керівники: Басанець А. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу професійної патології (ДУ «Інститут 
медицини праці НАМН України»); Шидловська Т. А., доктор мед. 
наук, професор, керівник групи фоніатрії лабораторії професій-
них порушень голосу і слуху (ДУ «Інститут отоларингології імені 
професора О. С. Коломійченка НАМН України»). Опоненти: Яво-
ровський О. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
гігієни праці і професійних хвороб (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця); Яшан О. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмо-
логії та нейрохірургії (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (459/2)

Деркач Василь Олексійович, старший науковий співробітник 
відділу селекції та насінництва Дослідної станції лікарських рос-
лин Інституту агроекології і природокористування НААН України: 
«Біологічні особливості та перспективи використання Marrubium 
vulgare L. в умовах Лівобережного Лісостепу України» (03.00.05 – 
ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному 
саду імені М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тімі-
рязєвська, 1; тел. (044) 285-41-05). Науковий керівник – Рахме-
тов Д. Б., доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділу нових 
культур (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН 
України). Опоненти: Колесніченко О. В., доктор біол. наук, профе-
сор, професор кафедри декоративного садівництва і фітодизай-
ну (Національний університет біоресурсів і природокористування 
України); Царенко О. М., кандидат біол. наук, старший науко-
вий співробітник відділу систематики та флористики судинних 
рослин (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). 
(471/2)

Бурлака Ольга Миколаївна, молодший науковий співробітник 
відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інститут хар-
чової біотехнології та геноміки НАН України»: «Розробка техно-
логії генетичної трансформації рослин за допомогою вуглецевих 
нанотрубок» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.254.01 
у ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» 
(04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а; тел. (044) 434-37-77). 
Науковий керівник – Блюм Я. Б., доктор біол. наук, професор, 
академік НАН України, завідувач відділу молекулярної геноміки 
та біотехнології, директор (ДУ «Інститут харчової біотехнології та 
геноміки НАН України»). Опоненти: Кунах В. А., доктор біол. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України); Дробик Н. М., доктор біол. наук, про-

фесор, декан хіміко-біологічного факультету (Тернопільський 
державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
МОН України). (480/2)

Секан Альона Сергіївна, молодший науковий співробітник 
відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інститут 
харчової біотехнології та геноміки НАН України»: «Використан-
ня сайт-специфічної рекомбіназної системи Сге/lохР для одно-
етапного отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, віль-
них від маркерних послідовностей» (03.00.20 – біотехнологія). 
Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової біотехнології та 
геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а; 
тел. 434-37-77, 434-45-84). Науковий керівник – Блюм Я. Б., 
доктор біол. наук, професор, академік НАН України, завідувач 
відділу молекулярної геноміки та біотехнології, директор (ДУ 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»). 
Опоненти: Циганкова В. А., доктор біол. наук, старший науко-
вий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хі-
мії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ (Інститут 
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України); Тищенко О. М., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, в. о. завіду-
вача відділу генетичної інженерії (Інститут фізіології рослин та 
генетики НАН України). (481/2)

Попов Андрій Миколайович, асистент кафедри медичної та 
фармацевтичної інформатики і новітніх технологій Запорізько-
го державного медичного університету МОЗ України: «Інтелек-
туальна система дистанційного навчання на основі когнітивних 
прототипів представлення предметно-орієнтованих знань» 
(14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика). 
Спецрада Д 26.613.10 у Національній медичній академії піс-
лядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий 
керівник – Рижов О. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач 
кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 
технологій (Запорізький державний медичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Краснов В. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри медичної інформатики (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Лях Ю. Є., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації (Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки МОН 
України). (532/2)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дрозд Тетяна Іванівна, не працює: «Конкреційні силіцити Во-

лино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка» (04.00.19 – еко-
номічна геологія). Спецрада Д 26.001.32 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий керівник – Нестеровський В. А., доктор геол. наук, професор, 
професор кафедри геології нафти і газу (ННІ «Інститут геології» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Ремезова О. О., доктор геол. наук, доцент кафедри 
геотехнологій та промислової екології, старший науковий спів-
робітник відділу геології корисних копалин (Інститут геологічних 
наук НАН України); Шевченко С. В., кандидат геол. наук, доцент 
кафедри загальної та структурної геології, заступник начальника 
НДЧ (Національний гірничий університет). (162/2)

Никанорова Юлія Євгеніївна, інженер кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: «Геологічні умови 
формування та речовинні особливості ореолів фенітизації (на 
прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Укра-
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їнського щита та його аналогів)» (04.00.01 – загальна та регіо-
нальна геологія). Спецрада Д 26.001.32 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Шнюков С. Є., доктор геол. наук, доцент, завідувач 
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії (ННІ «Інститут гео-
логії» Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Сьомка В. О., доктор геол. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу геології та геохімії рудних 
родовищ (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 
М. П. Семененка НАН України); Ремезова О. О., доктор геол. наук, 
доцент, старший науковий співробітник відділу геології родо-
вищ корисних копалин (Інститут геологічних наук НАН України). 
(377/2)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Берлізєва Тетяна Вікторівна, асистент кафедри ливарного ви-

робництва Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»: «Регулювання міцності ливарних форм 
і стрижнів на етапах їх технологічного використання на основі 
оптимізації складу рідкоскляних холоднотвердіючих сумішей» 
(05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 08.084.02 у На-
ціональній металургійній академії України МОН України (49600, 
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). 
Науковий керівник – Пономаренко О. І., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри ливарного виробництва (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). 
Опоненти: Іванова Л. Х., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри ливарного виробництва (Національна металургійна ака-
демія України); Лютий Р. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів 
(Національний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут»). (7/2)

Бобух Олександр Сергійович, асистент кафедри обробки ме-
талів тиском Національної металургійної академії України: «Роз-
виток методу розрахунку раціонального режиму деформації 
при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням 
несиметричності формозміни металу» (05.03.05 – процеси та 
машини обробки тиском). Спецрада Д 08.084.02 у Національній 
металургійній академії України МОН України (49600, м. Дніпропе-
тровськ, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий керів-
ник – Фролов Я. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри обробки металів тиском (Національна металургійна академія 
України). Опоненти: Медведєв М. І., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, директор (ПАО «Днепрметаллсимпекс»); 
Король Р. М., кандидат тех. наук, генеральний директор (Науко-
во-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут якості 
промислової продукції). (14/2)

Ремез Олег Анатолійович, асистент кафедри обробки мета-
лів тиском Національної металургійної академії України: «Розви-
ток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, 
схильних до підвищеного розширення, в витяжних калібрах 
безперервних станів» (05.03.05 – процеси та машини обробки 
тиском). Спецрада Д 08.084.02 у Національній металургійній ака-
демії України МОН України (49600, м. Дніпропетровськ, просп. 
Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий керівник – Самсо-
ненко А. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри обробки 
металів тиском (Національна металургійна академія України). 
Опоненти: Кухар В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри обробки металів тиском (ДВНЗ «Приазовський держав-
ний технічний університет»); Мельник С. М., кандидат тех. наук, 
головний калібровщик (ПАТ «Дніпровський металургійний ком-
бінат імені Ф. Е. Дзержинського»). (16/2)

Мисливченко Олександр Миколайович, молодший на-
уковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені  
І. М. Францевича НАН України: «Особливості структуроутворення 
та властивості високоентропійних сплавів системи Cr–Al–Fe–Co–
Ni–Cu–Mn–V» (05.16.01 – металознавство та термічна обробка 
металів). Спецрада Д 26.002.12 у Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 406-82-
62). Науковий керівник – Карпець М. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу структурної 
хімії твердого тіла (Інститут проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Борисова А. Л., доктор 
тех. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут 
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України); Рудь О. Д., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії рідких та аморфних металів (Інститут металофізики 
імені Г. В. Курдюмова НАН України). (23/2)

Кільменінов Олексій Анатолійович, провідний науковий спів-
робітник центру імітаційного моделювання Інституту інформа-
ційних технологій Національного університету оборони Украї-
ни імені Івана Черняховського: «Моделі та методи підвищення 
якості функціонування розподілених сенсорних мереж на основі 
оцінки їх параметрів» (05.12.02 – телекомунікаційні системи і ме-
режі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному університеті телеко-
муиікацій МОН України (03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. 
(044) 249-25-55). Науковий керівник – Крючкова Л. П., кандидат 
тех. наук, доцент, професор кафедри систем захисту інформації 
(Державний університет телекомунікацій МОН України). Опонен-
ти: Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри телекомунікацій (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України); Отрох С. І., кандидат тех. наук, доцент, 
старший аналітик технічної дирекції ПрАТ «Укртелеком». (25/2)

Рижиков Кирило Олегович, начальник відділу розрахунко-
вого обґрунтування споруд ТОВ «Гідротехпроект»: «Удоскона-
лення методів розрахунку високонапірних сталезалізобетонних 
водоводів ГЕС та ГАЕС з урахуванням температурних впливів» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада 
Д 64.056.04 у Харківському національному університеті будівни-
цтва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумьска, 
40; тел. (057) 700-02-50). Науковий керівник – Вайнберг О. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри гідротехнічного 
будівництва (Харківський національний університет будівництва 
та архітектури МОН України). Опоненти: Пічугін С. Ф., доктор тех. 
наук, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева і пласт-
мас (Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України); Псурцева Н. О., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри будівельних конструкцій (Харківський націо-
нальний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
МОН України). (38/2)

Іванюк Христина Богданівна, аспірант кафедри електронних 
приладів Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних струк-
тур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників» 
(05.27.01 – твердотільна електроніка). Спецрада Д 35.052.13 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН Укра-
їни (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). 
Науковий керівник – Стахіра П. Й., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри електронних приладів (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»). Опоненти: Годованюк В. М., док-
тор тех. наук, професор, директор – головний конструктор (ВАТ 
«Центральне конструкторське бюро «Ритм»); Когут І. Т., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії 
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та електроніки (Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника). (43/2)

Хорольський Володимир Леонідович, асистент кафедри тран-
спортних технологій Кременчуцького національного університе-
ту імені Михайла Остроградського: «Удосконалення технології 
виробництва плоских листових заготовок з фасками під зварю-
вання» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спец-
рада Д 45.052.06 у Кременчуцькому національному університеті 
імені Михайла Остроградського МОН України (39600, м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-60-00). Науковий 
керівник – Мороз М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри транспортних технологій (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського МОН України). Опо-
ненти: Кухар В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри обробки металів тиском (ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України); Зайцев В. Є., доктор тех. 
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (На-
ціональний авіаційний університет імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України). (44/2)

Добровольський Євген Леонідович, старший інженер-про-
граміст ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»: «Методи та 
моделі інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень 
в сфері інформаційної безпеки держави» (21.05.01 – інформа-
ційна безпека держави). Спецрада Д 26.062.17 у Національно-
му авіаційному університеті МОН України (03680, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-22). Науковий керів-
ник – Качинський А. Б., доктор тех. наук, професор кафедри ін-
формаційної безпеки (Національний технічний університет Украї-
ни «Київський політехнічний інститут»). Опоненти: Бурячок В. Л., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний 
університет телекомунікацій); Дрейс Ю. О., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри безпеки інформаційних і комунікаційних сис-
тем (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова). 
(50/2)

Пасічник Павло Олександрович, інженер кафедри тепло-
техніки Київського національного університету будівництва і 
архітектури: «Система теплопостачання з комбінованим соняч-
но-електричним повітропідігрівачем» (05.23.03 – освітлення, 
теплогазопостачання і вентиляція). Спецрада Д 26.056.07 у Ки-
ївському національному університеті будівництва і архітектури 
МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
(044) 241-55-33). Науковий керівник – Приймак О. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки (Київський на-
ціональний університет будівництва і архітектури). Опоненти: 
Желих В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
теплогазопостачання і вентиляції (Національний університет 
«Львівська політехніка»); Тимощенко А. В., кандидат тех. наук, 
в. о. завідувача відділу інтенсифікації тепломасообмінних про-
цесів з використанням вторинних ресурсів (Інститут технічної 
теплофізики НАН України). (65/2)

Шехоркіна Наталя Євгенівна, молодший науковий співро-
бітник комплексного наукового відділу проблем будівництва в 
складних інженерно-геологічних умовах НДЧ Придніпровського 
науково-освітнього інституту інноваційних технологій у будів-
ництві ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури»: «Закріплення основ, складених дрібнозернис-
тими пухкими пісками, методом високонапірної цементації» 
(05.23.02 – основи і фундаменти). Спецрада Д 08.085.01 у ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
МОН України (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 

24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий керівник – Головко С. І., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри основ і фунда-
ментів (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури» МОН України). Опоненти: Винников Ю. Л., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри видобування нафти і 
газу та геотехніки (Полтавський національний технічний універ-
ситет імені Юрія Кондратюка МОН України); Шокарев В. С., кан-
дидат тех. наук, старший науковий співробітник, директор (Запо-
різьке відділення ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій» 
Мінрегіонрозвитку України). (68/2)

Шокарєв Євген Олександрович, науковий співробітник лабо-
раторії основ та фундаментів Запорізького відділення ДП «Дер-
жавний НДІ будівельних конструкцій»: «Деформації армованих 
ґрунтових основ» (05.23.02 – основи і фундаменти). Спецрада 
Д 08.085.01 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будів-
ництва та архітектури» МОН України (49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Чернишевського, 2-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий ке-
рівник – Шаповал В. Г., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки (ДВНЗ «Націо-
нальний гірничий університет» МОН України). Опоненти: Зоцен-
ко М. Л., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри видо-
бування нафти і газу та геотехніки (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України); Кри-
сан В. І., кандидат тех. наук, директор (ТОВ «Науково-виробниче 
об’єднання «РемБуд»). (69/2)

Щербак Ольга Святославівна, асистент кафедри екології та 
охорони навколишнього середовища ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури»: «Шлаколиті 
фундаментні блоки зі шлаків силікомарганцю» (05.23.05 – буді-
вельні матеріали та вироби). Спецрада Д 08.085.01 у ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН 
України (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а; 
тел. (0562) 46-44-51). Науковий керівник – Савін Л. С., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри екології та охорони на-
вколишнього середовища (ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» МОН України). Опоненти: 
Нетеса М. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри буді-
вельного виробництва та геодезії (Дніпропетровський національ-
ний університет залізничного транспорту імені академіка Всево-
лода Лазаряна МОН України); Шинкевич О. С., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри процесів і апаратів у технології 
будівельних матеріалів (Одеська державна академія будівництва 
та архітектури МОН України). (70/2)

Сабітова Ольга Андріївна, інженер з охорони праці ТОВ «Оль-
хівський м’ясокомбінат»: «Підвищення безпеки при веденні ро-
біт в екстремальних ситуаціях з застосування забрала захисних 
касок» (05.26.01 – охорона праці). Спецрада К 08.085.03 у ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
МОН України (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 
24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий керівник – Бєліков А. С., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєді-
яльності (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури» МОН України). Опоненти: Колесник В. Є., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри екології (ДВНЗ «Націо-
нальний гірничий університет» МОН України); Стрежекуров Е. Є., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри електротехніки та 
електротехнологій (Дніпродзержинський державний технічний 
університет МОН України). (71/2)

Харченко Марина Володимирівна, асистент кафедри інфор-
маційних та комп’ютерних систем ННІ технологій Чернігівсько-
го національного технологічного університету МОН України: 
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«Інформаційна технологія створення та управління роботою 
web-порталів з надання адміністративних послуг» (05.13.06 – ін-
формаційні технології). Спецрада К 79.051.03 у Чернігівському 
національному технологічному університеті МОН України (14027, 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (04622) 3-16-51). Науковий 
керівник – Казимир В. В., доктор тех. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Чернігівський національний технологічний 
університет МОН України). Опоненти: Томашевський В. М., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих 
систем обробки інформації та управління (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН 
України); Артамонов Є. Б., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління Інституту комп’ютерних 
інформаційних технологій (Національний авіаційний університет 
МОН України). (72/2)

Горбань Гліб Валентинович, в. о. викладача кафедри інте-
лектуальних інформаційних систем Чорноморського держав-
ного університету імені Петра Могили: «Методи та об’єктно-
орієнтована інформаційна технологія інтелектуального аналізу 
багатомірних даних» (05.13.06 – інформаційні технології). Спец-
рада Д 38.053.05 у Чорноморському державному університеті 
імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 
Десантників, 10; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – Фі-
сун М. Т., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інте-
лектуальних інформаційних систем (Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили). Опоненти: Філатов В. О., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри штучного інтелек-
ту (Харківський національний університет радіоелектроніки); 
Шаховська Н. Б., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри інформаційних систем та мереж (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (81/2)

Крайник Ярослав Михайлович, аспірант кафедри інформа-
ційних технологій і програмних систем Чорноморського держав-
ного університету імені Петра Могили: «Дослідження та розро-
блення високоефективних частково паралельних LDPCдекодерів 
на базі FPGA» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). 
Спецрада Д 38.053.05 у Чорноморському державному універси-
теті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 
68 Десантників, 10; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – 
Мусієнко М. П., доктор тех. наук, професор, декан факультету 
комп’ютерних наук (Чорноморський державний університет іме-
ні Петра Могили). Опоненти: Опанасенко В. М., доктор тех. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу мікропроце-
сорної техніки (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН 
України); Паулін О. М., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри системного програмного забезпечення (Одеський на-
ціональний політехнічний університет). (82/2)

Антипов Євген Олексійович, асистент кафедри теплоенерге-
тики Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України: «Система комплексного енергозабезпечення спо-
живачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінова-
них акумуляторів енергії» (05.09.03 – електротехнічні комплекси 
та системи). Спецрада Д 26.004.07 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Горобець В. Г., доктор тех. наук, доцент, завідувач ка-
федри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). Опоненти: Снєжкін Ю. Ф., доктор 
тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, в. о. ди-
ректора, завідувач відділу нестаціонарного тепломасопереносу 
в процесах сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН Укра-
їни); Герасимчук Ю. В., кандидат тех. наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу електрифікації та автоматизації 
(ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського госпо-
дарства»). (108/2)

Бурова Дар’я Володимирівна, аспірант ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»: «Підвищення властивостей 
низьколегованих конструкційних сталей з різним вмістом вуг-
лецю термічною обробкою із нагрівом в міжкритичний інтервал 
температур» (05.16.01 – металознавство та термічна обробка 
металів). Спецрада Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський держав-
ний технічний університет» МОН України (87500, м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7; тел. (0629) 33-34-16). Науковий керів-
ник – Троцан А. І., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу 
матеріалознавства сталі (Інститут проблем матеріалознавства 
НАН України). Опоненти: Вакуленко І. О., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри технології матеріалів (Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна); Бриков М. М., доктор тех. наук, 
доцент, доцент кафедри устаткування і технології зварюваль-
ного виробництва (Запорізький національний технічний універ-
ситет). (110/2)

Жовноватюк Ярослав Сергійович, старший викладач кафе-
дри технологій виробництва авіаційних двигунів Національного 
аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут»: «Удосконалення процесів електро-
гідравлічного перфорування отворів в листових деталях шляхом 
формування рівномірних полів тиску» (05.03.05 – процеси та 
машини обробки тиском). Спецрада Д 45.052.06 у Кременчуць-
кому національному університеті імені Михайла Остроградсько-
го МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; 
тел. (05366) 3-60-00). Науковий керівник – Князєв М. К., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри технологій виробництва 
авіаційних двигунів (Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). 
Опоненти: Мороз М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри транспортних технологій (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського МОН України); Сав-
ченко М. Ф., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри природ-
ничих наук та технології (Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця МОН України). (118/2)

Задорожній Артем Олександрович, асистент кафедри про-
грамної інженерії ННІ технологій Чернігівського національного 
технологічного університету: «Інформаційна технологія блочно-
го імітаційного моделювання автоматизованих систем в умовах 
невизначеності вхідної інформації» (05.13.06 – інформаційні тех-
нології). Спецрада К 79.051.03 у Чернігівському національному 
технологічному університеті МОН України (14027, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95; тел. (04622) 3-16-51). Науковий керівник – 
Литвинов В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
програмної інженерії (Чернігівський національний технологічний 
університет МОН України). Опоненти: Томашевський В. М., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих 
систем обробки інформації та управління (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН 
України); Ковалець І. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу інтелектуальних інформаційно-аналі-
тичних систем (Інститут проблем математичних машин та систем 
НАН України). (126/2)

Ковальова Юлія Вікторівна, асистент кафедри систем елек-
тропостачання та електроспоживання міст Харківського націо-
нального університету міського господарства імені О. М. Беке-
това: «Компенсація реактивної потужності електроприводів з 
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тиристорними перетворювачами напруги» (05.09.03 – електро-
технічні комплекси та системи). Спецрада Д 64.050.04 у Націо-
нальному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21; тел. 
(057) 707-62-26). Науковий керівник – Ягуп В. Г., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри систем електропостачання 
та електроспоживання міст (Харківський національний універ-
ситет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: 
Гриб О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри ав-
томатизації енергосистем (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); Саприка О. В., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри технотроніки та теоретичної 
електротехніки (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка). (130/2)

Дорош Андрій Сергійович, асистент кафедри «Станції та вуз-
ли» Дніпропетровського національного університету залізнично-
го транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Підвищення 
ефективності розформування составів на гірках шляхом удо-
сконалення методів визначення режимів гальмування відчепів» 
(05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецра-
да Д 08.820.02 у Дніпропетровському національному університе-
ті залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна 
МОН України (49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2; тел. 
(056) 373-15-44). Науковий керівник – Бобровський В. І., док-
тор тех. наук, професор кафедри «Станції та вузли» (Дніпропе-
тровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України). Опоненти: 
Огар О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри за-
лізничних станцій та вузлів (Український державний університет 
залізничного транспорту МОН України); Яновський П. О., канди-
дат тех. наук, доцент, професор кафедри організації авіаційних 
перевезень (Національний авіаційний університет МОН України). 
(148/2)

Єльнікова Лідія Олегівна, асистент кафедри «Станції та вуз-
ли» Дніпропетровського національного університету залізнично-
го транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Підвищення 
ефективності перевізного процесу на залізничних напрямках за 
рахунок удосконалення оперативного керування експлуатацією 
локомотивного парку» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів 
транспорту). Спецрада Д 08.820.02 у Дніпропетровському націо-
нальному університеті залізничного транспорту імені академіка 
Всеволода Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-44). Науковий керівник – Вер-
нигора Р. В., кандидат тех. наук, доцент, декан факультету управ-
ління процесами перевезень (Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода 
Лазаряна МОН України). Опоненти: Лаврухін О. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри управління вантажною та 
комерційною роботою (Український державний університет за-
лізничного транспорту МОН України); Зіненко О. Л., кандидат тех. 
наук, заступник начальника управління статистики (ПАТ «Україн-
ська залізниця»). (149/2)

Демченко Євген Борисович, асистент кафедри «Станції та 
вузли» Дніпропетровського національного університету заліз-
ничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Під-
вищення ефективності функціонування сортувальних комплексів 
станцій в умовах змінної інтенсивності вхідного потоку поїздів» 
(05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецра-
да Д 08.820.02 у Дніпропетровському національному університе-
ті залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна 
МОН України (49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2; тел. 
(056) 373-15-44). Науковий керівник – Бобровський В. І., док-

тор тех. наук, професор кафедри «Станції та вузли» (Дніпропе-
тровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України). Опоненти: 
Огар О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри за-
лізничних станцій та вузлів (Український державний університет 
залізничного транспорту МОН України); Яновський П. О., канди-
дат тех. наук, доцент, професор кафедри організації авіаційних 
перевезень (Національний авіаційний університет МОН України). 
(150/2)

Бриксін Володимир Олександрович, асистент кафедри спе-
ціалізованих комп’ютерних систем Українського державного 
університету залізничного транспорту: «Моделі та методи ав-
томатизованого керування рухом поїзда на основі адаптивної 
корекції швидкості» (05.13.03 – системи та процеси керування). 
Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному університе-
ті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21; тел. (057) 706-32-13). Науковий ке-
рівник – Порошин С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри мультимедійних інформаційних технологій та систем 
(Національний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут»). Опоненти: Каргін А. О., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій (Донецький 
національний університет); Соболєв О. В., кандидат тех. наук, 
науковий співробітник лабораторії систем управління відділу 
технології вирощування монокристалів (Інститут сцинтиляційних 
матеріалів НАН України). (152/2)

Кухаренко Ольга Євгенівна, провідний інженер лабораторії 
мікробної екології Інституту молекулярної біології і генетики 
НАН України: «Удосконалення технології виноматеріалів для 
виробництва сортових ігристих вин» (05.18.05 – технологія цу-
кристих речовин та продуктів бродіння). Спецрада Д 26.058.04 
у Національному університеті харчових технологій МОН Украї-
ни (01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 287-
96-25). Науковий керівник – Загоруйко В. О., доктор тех. наук, 
професор, член-кореспондент НААН України, завідувач сектору 
коньяка (Національний інститут винограду і вина «Магарач»). 
Опоненти: Прибильський В. Л., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
(Національний університет харчових технологій МОН України); 
Ходаков О. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри тех-
нології вина і енології (Одеська національна академія харчових 
технологій МОН України). (155/2)

Гранкін Сергій Семенович, молодший науковий співро-
бітник кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних 
технологій Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна МОН України: «Фазовий склад та фізико-ме-
ханічні властивості композиційних наноструктурних покриттів 
на основі нітридів тугоплавких металів» (01.04.07 – фізика 
твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті електрофі-
зики і радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). На-
уковий керівник – Береснєв В. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри матеріалів реакторобудування та фізич-
них технологій (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). Опоненти: Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» МОН України); Пилипенко М. М., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, начальник лабораторії фізи-
ки цирконію та технології чистих металів відділу чистих мета-
лів, металофізики і технології нових матеріалів (ННЦ «Харків-
ський фізико-технічний інститут» НАН України). (169/2)



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Холодняк Юлія Володимирівна, асистент кафедри прикладної 
геометрії імені В. М. Найдиша Таврійського державного агротех-
нологічного університету: «Варіативне дискретне геометричне 
моделювання обводів на основі базисних трикутників по зада-
ному закону зміни кривини» (05.01.01 – прикладна геометрія, 
інженерна графіка). Спецрада К 18.053.02 у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмель-
ницького МОН України (72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20; 
тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник – Гавриленко Є. А., кан-
дидат тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної геометрії 
імені В. М. Найдиша (Таврійський державний агротехнологічний 
університет). Опоненти: Ванін В. В., доктор тех. наук, професор, 
декан фізико-математичного факультету, професор кафедри 
нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (Націо-
нальний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут»); Реута О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри електронних засобів телекомунікацій (Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара). (183/2)

Мороз Анастасія Віталіївна, інженер І категорії Інституту від-
новлюваної енергетики НАН України: «Технічний потенціал гідро-
енергетичних ресурсів малих річок України» (05.14.08 – перетво-
рювання відновлюваних видів енергії). Спецрада Д 26.249.01 в 
Інституті відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, 
вул. Червоногвардійська, 20-а; тел. (044) 206-28-09). Науковий 
керівник – Васько П. Ф., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник (Інститут відновлю-
ваної енергетики НАН України). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та 
систем (Вінницький національний технічний університет МОН 
України); Рябенко О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри гідроенергетики і гідравлічних машин (Національний 
університет водного господарства та природокористування МОН 
України). (196/2)

Єрмакович Ірина Анатоліївна, провідний фахівець сектору 
міжнародних програм та проектів відділу міжнародних зв’язків 
Київського національного університету будівництва і архітектури: 
«Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом запо-
бігання забруднення фармацевтичними речовинами» (21.06.01 – 
екологічна безпека). Спецрада Д 64.812.01 у НДУ «Український 
НДІ екологічних проблем» Мінекології України та Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел. (057) 702-15-92). На-
уковий керівник – Самойленко Н. М., кандидат тех. наук, доцент, 
професор кафедри хімічної техніки та промислової екології (На-
ціональний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»). Опоненти: Юрченко В. О., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної 
екології (Харківський національний університет будівництва та 
архітектури); Проскурнін О. А., кандидат тех. наук, старший на-
уковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 
проблем формування, регулювання якості вод та інформаційно-
го забезпечення екологічного менеджменту (НДУ «Український 
НДІ екологічних проблем»). (198/2)

Михайленко Валерія Валеріївна, старший лаборант кафедри 
хімічної технології та інженерії ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет»: «Підвищення екологічної безпеки вод-
них об’єктів в зоні впливу звалищ твердих побутових відходів» 
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 64.812.01 у НДУ 
«Український НДІ екологічних проблем» Мінекології України та 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6; тел. (057) 702-
15-92). Науковий керівник – Капустін О. Є., кандидат хім. наук, 

доцент, завідувач кафедри хімічної технології та інженерії (ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет»). Опоненти: 
Василенко С. Л., доктор тех. наук, головний гідролог (КП «Хар-
ківводоканал»); Бєлоконь К. В., кандидат тех. наук, доцент кафе-
дри прикладної екології та охорони праці (Запорізька державна 
інженерна академія). (205/2)

Матвієнко Анастасія Олександрівна, старший інженер відді-
лу розрахункового обґрунтування споруд ТОВ «Гідротехпроект»: 
«Удосконалення методики розрахунку сейсмостійкості гребель із 
ґрунтових матеріалів на основі хвильової теорії» (05.23.01 – бу-
дівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 64.056.04 
у Харківському національному університеті будівництва та ар-
хітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 
(057) 700-02-50). Науковий керівник – Вайнберг О. І., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва 
(Харківський національний університет будівництва та архітекту-
ри МОН України). Опоненти: Мар’єнков М. Г., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу автоматизації 
досліджень та сейсмостійкості будівель і споруд (ДП «Держав-
ний НДІ будівельних конструкцій» Мінрегіону України); Шапова-
лов О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри будівель-
них конструкцій (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова МОН України). (208/2)

Дєхтярюк Ольга Ігорівна, інженер кафедри будівельних ма-
теріалів та виробів Харківського національного університету 
будівництва та архітектури: «Поліпшення фізико-механічних 
властивостей штукатурного складу на вяжучому з фосфогіпсу» 
(05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 64.056.04 
у Харківському національному університеті будівництва та ар-
хітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 
(057) 700-02-50). Науковий керівник – Казімагомедов І. Е., канди-
дат тех. наук, доцент кафедри будівельних матеріалів та виробів 
(Харківський національний університет будівництва та архітекту-
ри МОН України). Опоненти: Шинкевич О. С., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри процесів та апаратів у технології 
будівельних матеріалів (Одеська державна академія будівництва 
та архітектури МОН України); Борзяк О. С., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд 
(Український державний університет залізничного транспорту 
МОН України). (215/2)

Хабаров Володимир Остапович, асистент кафедри інфор-
маційних технологій і мехатроніки Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету: «Удосконалення методу 
інтерактивної оцінки і оперативної діагностики експлуатаційно-
го стану автомобільних доріг» (05.22.11 – автомобільні шляхи 
та аеродроми). Спецрада Д 64.059.01 у Харківському націо-
нальному автомобільно-дорожньому університеті МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Петровського, 25; тел. (057) 707-37-80). 
Науковий керівник – Алексієв О. П., доктор тех. наук, професор 
кафедри інформаційних технологій і мехатроніки (Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: 
Бєлятинський А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри реконструкції аеропортів та автомобільних доріг (Націо-
нальний авіаційний університет); Вирожемський В. К., кандидат 
тех. наук, старший науковий співробітник, перший заступник ди-
ректора з наукової роботи (ДП «Державний дорожній НДІ імені 
М. П. Шульгіна»). (221/2)

Міклашевська Юлія Богданівна, асистент кафедри товароз-
навства та експертизи харчових продуктів Київського націо-
нального торговельно-економічного університету: «Споживні 
властивості драглеподібних харчових продуктів для спортсме-
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нів» (05.18.15 – товарознавство харчових продуктів). Спецрада 
Д 26.055.02 у Київському національному торговельно-економіч-
ному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; 
тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Притульська Н. В., 
доктор тех. наук, професор, перший проректор з науково-педа-
гогічної роботи (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет МОН України). Опоненти: Дубініна А. А., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та екс-
пертизи товарів (Харківський державний університет харчування 
та торгівлі МОН України); Шаповалова Н. П., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри експертизи харчових продуктів (Національний 
університет харчових технологій МОН України). (223/2)

Божко Тетяна Василівна, начальник навчально-методично-
го відділу Київського національного торговельно-економічного 
університету: «Формування споживних властивостей десертних 
емульсійних крем-лікерів» (05.18.15 – товарознавство харчових 
продуктів). Спецрада Д 26.055.02 у Київському національному 
торговельно-економічному університеті МОН України (02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – 
Рудавська Г. Б., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри 
товарознавства та експертизи харчових продуктів (Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет МОН України). 
Опоненти: Сирохман І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри товарознавства продовольчих товарів (Львівська комер-
ційна академія Укоопспілки); Красуля О. О., кандидат тех. наук, до-
цент кафедри технології молока і молочних продуктів (Національ-
ний університет харчових технологій МОН України). (224/2)

Кеуш Дар’я Вікторівна, тимчасово не працює: «Стрижневі 
суміші з неорганічними зв’язувальними компонентами і комбі-
нованим наповнювачем для виготовлення виливків із залізову-
глецевих сплавів» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада 
Д 26.002.12 у Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут» МОН України (03056, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 406-82-62). Науковий керівник – 
Лютий Р. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри ливар-
ного виробництва чорних і кольорових металів (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інсти-
тут»). Опоненти: Пономаренко О. І., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри ливарного виробництва (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Федо-
ров М. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології 
та обладнання ливарного виробництва (Донбаська державна ма-
шинобудівна академія). (226/2)

Шевченко Вікторія Юріївна, молодший науковий співробіт-
ник НДС Харківського національного університету будівництва 
та архітектури МОН України: «Створення технологічного комп-
лекту обладнання для приготування та транспортування фібро-
бетонних сумішей з синтетичними волокнами» (05.05.02 – ма-
шини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій). 
Спецрада Д 64.056.04 у Харківському національному універси-
теті будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 40; тел. 706-20-73). Науковий керівник – Ємелья-
нова І. А., доктор тех. наук, професор кафедри механізації бу-
дівельних процесів (Харківський національний університет бу-
дівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Хмара Л. А., 
доктор тех. наук, професор кафедри будівельних та дорожніх 
машин (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівни-
цтва та архітектури» МОН України); Науменко Ю. В., доктор тех. 
наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, 
сільськогосподарських машин і обладнання (Рівненський наці-
ональний університет водного господарства та природокорис-
тування МОН України). (246/2)

Кропивницький Віталій Станіславович, аспірант кафедри 
технічних систем та процесів управління в судноводінні Київ-
ської державної академії водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного: «Метод оцінки експлуатацій-
ної ефективності використання водного транспортного засобу з 
дотриманням вимог охорони довкілля» (05.22.20 – експлуатація 
та ремонт засобів транспорту). Спецрада К 26.110.01 в Київській 
державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Ко-
нашевича-Сагайдачного МОН України (04071, м. Київ, вул. Фрун-
зе, 9; тел. (044) 463-74-70). Науковий керівник – Ларін О. М., док-
тор тех. наук, професор, викладач кафедри суднових енергетич-
них установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації 
(Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного). Опоненти: Сторожев В. П., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри судноремонту 
(Одеський національний морський університет МОН України); 
Коханенко В. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри ін-
женерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний універ-
ситет цивільного захисту України ДСНС України). (251/2)

Кудхаір Абед Тамер, аспірант кафедри програмної інжене-
рії Харківського національного університету радіоелектроніки: 
«Понятійні предикатні моделі і метод прототипування об’єктів, 
що структуруються, в системах штучного інтелекту» (05.13.23 – 
системи та засоби штучного інтелекту). Спецрада Д 64.052.01 у 
Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН 
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-
16). Науковий керівник – Шабанов-Кушнаренко С. Ю., доктор 
тех. наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри 
програмної інженерії (Харківський національний університет ра-
діоелектроніки). Опоненти: Субботін С. О., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри програмних засобів (Запорізький на-
ціональний технічний університет МОН України); Шаронова Н. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних 
комп’ютерних систем (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України). (253/2)

Матковський Олександр Іванович, асистент кафедри сільсько-
господарських машин Таврійського державного агротехнологіч-
ного університету МОН України: «Обґрунтування параметрів робо-
чого органу плуга для викопування саджанців плодових культур» 
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва). Спецрада Д 18.819.01 у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті МОН України (72310, м. Меліто-
поль, просп. Богдана Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18). 
Науковий керівник – Караєв О. Г., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри сільськогосподарських 
машин (Таврійський державний агротехнологічний університет 
МОН України). Опоненти: Фришев С. Г., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК 
(Національний університет біоресурсів і природокористування 
України МОН України); Кравченко В. В., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри процесів, машин та обладнання АПВ (Уманський 
національний університет садівництва МОН України). (255/2)

Гордєєв Олексій Анатолійович, молодший науковий співро-
бітник НДЧ Хмельницького національного університету МОН 
України: «Обґрунтування параметрів вібраційної машини стру-
меневої дії для нанесення маслоутворюючих лунок» (05.02.02 – 
машинознавство). Спецрада Д 70.052.02 у Хмельницькому наці-
ональному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-80-76). Науковий керівник – 
Кармаліта А. К., кандидат тех. наук, професор, професор кафе-
дри машин та апаратів (Хмельницький національний університет 
МОН України). Опоненти: Сидоренко І. І., доктор тех. наук, про-
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фесор, завідувач кафедри теоретичної механіки (Одеський націо-
нальний політехнічний університет МОН України); Ланець О. С., 
доктор тех. наук, доцент, директор Інституту інженерної механіки 
та транспорту (Національний університет «Львівська політехні-
ка» МОН України). (256/2)

Маслов Ігор Захарович, здобувач ДП «Український науково-
дослідний і навчальний центр»: «Підвищення ефективності екс-
плуатації суден днопоглиблювального флоту за допомогою ви-
користання методу гідродинамічного розмиву ґрунтової пульпи 
в трюмах» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспор-
ту). Спецрада К 26.110.01 у Київській державній академії водно-
го транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 
МОН України (04071, м. Київ, вул. Фрунзе, 9; тел. (044) 417-44-
89). Науковий керівник – Малахов О. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри «Суднові допоміжні установки» 
(Одеська національна морська академія МОН України). Опонен-
ти: Мірненко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
логістики Повітряних Сил (Національний університет оборони 
України імені Івана Черняховського МОН України); Попов О. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри збереження льотної 
придатності авіаційної техніки (Національний авіаційний універ-
ситет МОН України). (257/2)

Побережна Любов Ярославівна, асистент кафедри медичної 
інформатики, медичної і біологічної фізики Івано-Франківсько-
го національного медичного університету: «Оцінка екологічних 
ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на 
прикладі м. Калуш)» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада 
Д 20.052.05 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64, 4-24-53). На-
уковий керівник – Семчук Я. М., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри безпеки життєдіяльності (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Ма-
льований М. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
екології та збалансованого природокористування (Національний 
університет «Львівська політехніка»); Вамболь С. О., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки (Націо-
нальний університет цивільного захисту України). (273/2)

Країнський Павло Іванович, асистент кафедри будівельних 
конструкцій та мостів Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Міцність та деформативність залізобетонних 
стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обо-
ймою при дії навантаження» (05.23.01 – будівельні конструкції, 
будівлі та споруди). Спецрада Д 35.052.17 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-50). Науковий керівник – 
Бліхарський З. Я., доктор тех. наук, професор, директор Інститу-
ту будівництва та інженерії довкілля (Національний університет 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Савицький М. В., доктор тех. 
наук, професор, проректор з наукової роботи (Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури МОН України); Фа-
муляк Ю. Є., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри техно-
логії та організації будівництва (Львівський національний аграр-
ний університет МОН України). (275/2)

Козько Костянтин Сергійович, тимчасово не працює: «Ємніс-
ний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної сис-
теми» (05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних 
величин). Спецрада Д 26.002.07 у Національному технічному уні-
верситеті України «Київський політехнічний інститут» МОН Укра-
їни (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 406-85-03). 
Науковий керівник – Безвесільна О. М., доктор тех. наук, профе-

сор, професор кафедри приладобудування (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний інститут»). 
Опоненти: Квасніков В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних технологій (Національний авіаційний 
університет); Ігнатенко П. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри технологій машинобудування та деревообробки (Черні-
гівський національний технологічний університет). (278/2)

Іванова Марина Сергіївна, асистент кафедри технології ма-
шинобудування та металорізальних верстатів Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: 
«Технологічне забезпечення продуктивності та якості обробки 
отворів деталей гідропневмосистем комбінованим осьовим ін-
струментом» (05.02.08 – технологія машинобудування). Спецра-
да Д 64.050.12 у Національному технічному університеті «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Фрунзе, 21; тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – Сте-
панов М. С., доктор тех. наук, професор, декан машинобудівного 
факультету (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Фадєєв В. А., доктор тех. 
наук, професор, заступник голови правління з наукової роботи 
ПАТ «ФЕД»; Сичов Ю. І., кандидат тех. наук, доцент, декан фа-
культету інтегрованих технологій у виробництві та освіті (Україн-
ська інженерно-педагогічна академія). (279/2)

Абдулкерімов Ілімдар Діляверович, старший викладач кафе-
дри технології машинобудування РВНЗ «Кримський інженерно-
педагогічний університет»: «Технологічне забезпечення якості 
різьбових з’єднань у глухих отворах деталей з алюмінієвих спла-
вів деформуючим інструментом» (05.02.08 – технологія маши-
нобудування). Спецрада Д 64.050.12 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21; тел. 707-04-03). Науковий 
керівник – Пермяков О. А., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри технології машинобудування та металорізальних 
верстатів (Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»). Опоненти: Резніченко М. К., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій ма-
шинобудування та зварювання (Українська інженерно-педагогіч-
на академія); Коноплянченко Є. В., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри технічного сервісу (Сумський національний 
аграрний університет). (280/2)

Ладошко Ольга Миколаївна, асистент кафедри акустики та 
акустоелектроніки Національного технічного університету Укра-
їни «Київський політехнічний інститут»: «Підвищення робаст-
ності систем автоматичного розпізнавання мовлення методами 
обробки сигналів» (05.09.08 – прикладна акустика та звукотех-
ніка). Спецрада Д 26.002.19 у Національному технічному універ-
ситеті України «Київський політехнічний інститут» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. 406-82-62). Науковий 
керівник – Продеус А. М., доктор тех. наук, професор кафедри 
акустики та акустоелектроніки (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Калюжний О. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри ра-
діотехнічних пристроїв та систем, провідний науковий співробіт-
ник-консультант (ТОВ «НВП Омега»); Розорінов Г. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри систем захисту інформації 
(Державний університет телекомунікацій). (289/2)

Ільницька Тетяна Мар’янівна, учений секретар ДП «Науко-
во-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 
систем»: «Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці 
потужності ультразвуку у водному середовищі» (05.01.02 – стан-
дартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спец-
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рада Д 35.052.21 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(032) 258-23-98). Науковий керівник – Паракуда В. В., кандидат 
тех. наук, доцент, директор (ДП «Науково-дослідний інститут 
метрології вимірювальних і управляючих систем» Мінеконом-
розвитку України). Опоненти: Неєжмаков П. І., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, генеральний директор (ННЦ «Ін-
ститут метрології» Мінекономрозвитку України); Кошева Л. О., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри біокібернетики 
та аерокосмічної медицини (Національний авіаційний універси-
тет МОН України). (290/2)

Закора Оксана Володимирівна, інженер кафедри прикладної 
механіки Національного технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут»: «Зменшення динамічного на-
вантаження тунельного ескалатора з проміжним розміщенням 
приводу» (05.02.02 – машинознавство). Спецрада Д 26.002.11 у 
Національному технічному університеті України «Київський по-
літехнічний інститут» МОН України (03056, м. Київ, просп. Пере-
моги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Данильчен-
ко Ю. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри при-
кладної механіки (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»). Опоненти: Назаренко І. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри машин і облад-
нання технологічних процесів (Київський національний універ-
ситет будівництва і архітектури); Ланець О. С., доктор тех. наук, 
доцент, директор (Інститут інженерної механіки та транспорту 
Національного університету «Львівська політехніка»). (390/2)

Сосіна Олена Володимирівна, аспірант кафедри теоретичних 
основ електротехніки Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»: «Визначення співвідно-
шень параметрів елементів конструкцій об’єктів електричних 
систем для зниження коронування» (05.14.02 – електричні стан-
ції, мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21; тел. (057) 707-
69-61). Науковий керівник – Резинкіна М. М., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник відділу фізики і техніки магнітних явищ (ДУ «Інститут магне-
тизму технічних об’єктів НАН України»). Опоненти: Говоров П. П., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри світлотехніки і 
джерел світла (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова); Сотнік О. В., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих електромеха-
нічних систем (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка). (394/2)

Полушкін Костянтин Олександрович, аспірант кафедри гі-
дравлічних машин Національного технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут»: «Синтез систем гідропнев-
моагрегатів з паралельними алгоритмами роботи» (05.05.17 – 
гідравлічні машини та гідропневмоагрегати). Спецрада Д 
64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Фрунзе, 21; тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – Черка-
шенко М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри гі-
дравлічних машин (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»). Опоненти: Русанов А. В., доктор 
тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник 
директора з наукової роботи, керівник відділу гідроаеромеханіки 
енергетичних машин (Інститут проблем машинобудування імені 
А. М. Підгорного); Роговий А. С., кандидат тех. наук, доцент, до-
цент кафедри теоретичної механіки і гідравліки (Харківський на-
ціональний автомобільно-дорожній університет). (397/2)

Небера Ольга Олексіївна, асистент кафедри передачі елек-
тричної енергії Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут»: «Вдосконалення методів і засобів 
моделювання систем електропостачання з двигунним наванта-
женням» (05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спец-
рада К 64.050.06 у Національному технічному університеті «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Фрунзе, 21; тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – 
Вепрік Ю. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри пе-
редачі електричної енергії (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Лежнюк П. Д., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електричних 
станцій та систем (Вінницький національний технічний універси-
тет); Буйний Р. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
електричних систем і мереж (Чернігівський державний техноло-
гічний університет). (406/2)

Маравілля Еррера Крістіан, тимчасово не працює: «Підви-
щення точності визначення граничних умов теплообміну для 
моніторингу ресурсу робочих лопаток турбін авіаційних двигу-
нів» (05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). Спецрада Д 
64.062.02 у Національному аерокосмічному університеті імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Укра-
їни (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 788-47-79). На-
уковий керівник – Єпіфанов С. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри конструкції авіаційних двигунів (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»). Опоненти: Ткач М. Р., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри інженерної механіки та технології 
машинобудування (Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова); Шереметьєв О. В., кандидат тех. наук, 
начальник відділу (ДП «Запорізьке машинобудівне конструктор-
ське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка»). (447/2)

Баришніков Анатолій Сергійович, асистент кафедри марк-
шейдерії ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН Укра-
їни: «Закономірності деформування системи «кріплення-масив» 
у слабких породах у зоні впливу очисних робіт» (05.15.01 – 
маркшейдерія). Спецрада Д 08.080.04 у ДВНЗ «Національний 
гірничий університет» МОН України (49005, м. Дніпропетровськ, 
просп. К. Маркса, 19; тел. 47-24-11). Науковий керівник – Хали-
мендик Ю. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
маркшейдерії (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН 
України). Опоненти: Куліковська О. Є., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри геодезії (ДВНЗ «Криворізький націо-
нальний університет» МОН України); Слащов І. М., кандидат тех. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий співро-
бітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах 
(Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН Украї-
ни). (448/2)

Крицький Дмитро Миколайович, асистент кафедри інформа-
ційних технологій проектування Національного аерокосмічного 
університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»: «Модель і методи управління змістом проекту ство-
рення безпілотної авіаційнної техніки цивільного застосування» 
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 
64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Укра-
їни (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). На-
уковий керівник – Дружинін Є. А., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційних технологій проектування (На-
ціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Луханін М. І., 
доктор тех. наук, професор, головний науковий співробітник 
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(Центральний НДІ Збройних Сил України Міноборони України); 
Петренко Ю. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харків-
ський національний автомобільно-дорожній університет МОН 
України). (449/2)

Копаліані Дар’я Сергіївна, системний аналітик ТОВ «Харків-
ський вагонобудівний завод»: «Еволюційні нейро-фаззі мережі 
з каскадною структурою для інтелектуального аналізу даних» 
(05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту). Спецрада 
Д 64.052.01 у Харківському національному університеті радіо- 
електроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; 
тел. (057) 70-21-016). Науковий керівник – Бодянський Є. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту 
(Харківський національний університет радіоелектроніки МОН 
України). Опоненти: Пелешко Д. Д., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційних технологій видавничої справи 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН Украї-
ни); Гороховатський О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський на-
ціональний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН 
України). (450/2)

Ву Та Кионг, аспірант кафедри проектування радіоелектрон-
них систем літальних апаратів Національного аерокосмічного 
університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»: «Оптимізація обробки надширокосмугових сигналів у 
радіометричних системах 3D-картографування просторово-про-
тяжних об’єктів» (05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні систе-
ми). Спецрада Д 64.062.07 у Національному аерокосмічному уні-
верситеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 
315-10-56). Науковий керівник – Павліков В. В., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач кафедри проектуван-
ня радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»). Опоненти: Обод І. І., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри радіолокаційної системотехніки та 
автоматики (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України); Василишин В. І., кандидат 
тех. наук, доцент, начальник кафедри радіоелектронних систем 
пунктів управління Повітряних Сил (Харківський університет По-
вітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України). (451/2)

Панченко Владислав Вадимович, аспірант кафедри автома-
тизованих систем електричного транспорту Українського дер-
жавного університету залізничного транспорту: «Покращення 
електромагнітної сумісності тягової підстанції постійного струму з 
контактною мережею» (05.22.09 – електротранспорт). Спецрада Д 
64.050.15 у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Фрун-
зе, 21; тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – Щербак Я. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих 
систем електричного транспорту (Український державний універ-
ситет залізничного транспорту). Опоненти: Хворост М. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри електричного транспор-
ту (Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова); Божко В. В., кандидат тех. наук, начальник 
НДВ інфраструктури залізниць та електричної тяги (Харківське 
відділення філії Проектно-вишукувального інституту залізничного 
транспорту, ПАТ «Українська залізниця»). (452/2)

Маркевич Андрій Геннадійович, старший викладач Кремен-
чуцького національного університету імені Михайла Остроград-
ського: «Удосконалення технології вібраційного волочіння про-

волоки тугоплавких металів в умовах зворотно-поступального 
руху деформуючого інструменту» (05.03.05 – процеси та ма-
шини обробки тиском). Спецрада Д 45.052.06 у Кременчуцько-
му національному університеті імені Михайла Остроградського 
МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; 
тел. (05366) 3-60-00). Науковий керівник – Пузир Р. Г., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Ост-
роградського МОН України). Опоненти: Гринкевич В. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри обробки металів тиском 
(Національна металургійна академія України МОН України); Явту-
шенко О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри деталей 
машин і підйомно-транспортних машин (Запорізький національ-
ний технічний університет МОН України). (453/2)

Левкін Дмитро Артурович, асистент кафедри вищої мате-
матики Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка: «Математичне 
моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя 
на багатошарові біосистеми» (01.05.02 – математичне моделю-
вання та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.052.02 у Хар-
ківському національному університеті радіоелектроніки МОН 
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-
16). Науковий керівник – Мегель Ю. Є., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри кібернетики (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра Васи-
ленка МОН України). Опоненти: Комяк В. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін 
(Національний університет цивільного захисту України ДСНС 
України); Смеляков К. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ (Хар-
ківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба Міно-
борони України). (457/2)

Романкевич Ярослав Олегович, молодший науковий співро-
бітник НДЧ Київського національного університету технологій 
та дизайну: «Розробка технології фарбування поліамідних тек-
стильних матеріалів окислювальними барвниками за гетерокоа-
гуляційним механізмом» (05.18.19 – технологія текстильних ма-
теріалів, швейних і трикотажних виробів). Спецрада Д 26.102.06 
у Київському національному університеті технологій та дизайну 
МОН України (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. 
256-21-86). Науковий керівник – Гараніна О. О., кандидат тех. 
наук, доцент, докторант кафедри техногенної безпеки та тепло-
масообмінних процесів (Київський національний університет 
технологій та дизайну). Опоненти: Карван С. А., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри хімії (Хмельницький національ-
ний університет); Сарібекова Ю. Г., доктор тех. наук, професор, 
головний науковий співробітник (Херсонський національний тех-
нічний університет). (482/2)

Гриценко Юрій Борисович, аспірант кафедри хімічної техноло-
гії переробки нафти та газу Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Одержання бітумів і бітумних емульсій, мо-
дифікованих інден-кумароновими смолами» (05.17.07 – хімічна 
технологія палива і паливно-мастильних матеріалів). Спецрада 
Д 35.052.07 у Національному університеті «Львівська політехні-
ка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-26-81). Науковий керівник – Пиш’єв С. В., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри хімічної технології переробки на-
фти та газу (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). Опоненти: Чешко Ф. Ф., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, вчений секретар (ДП «Український дер-
жавний науково-дослідний вуглехімічний інститут» Мінпромпо-
літики України); Черняк Л. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
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кафедри екології (Національний авіаційний університет МОН 
України). (485/2)

Черноусов Євген Юрійович, аспірант кафедри технології ор-
ганічних речовин, палива і полімерів Східноукраїнського націо-
нального університету імені Володимира Даля: «Деструктивна 
переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах» 
(05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних ма-
теріалів). Спецрада Д 35.052.07 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бан-
дери, 12; тел. (032) 258-26-81). Науковий керівник – Глікін М. А., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології орга-
нічних речовин, палива і полімерів (Східноукраїнський національ-
ний університет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: 
Пиш’єв С. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри хі-
мічної технології переробки нафти та газу (Національний універси-
тет «Львівська політехніка» МОН України); Черняк Л. М., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри екології (Національний авіацій-
ний університет МОН України). (486/2)

Сотнікова Тетяна Геннадіївна, асистент кафедри комп’ютерно-
інтегрованих систем управління Східноукраїнського національ-
ного університету імені Володимира Даля МОН України: «Опти-
мальне керування процесом подрібнення залізних руд в умовах 
невизначеності» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). 
Спецрада К 29.051.13 у Східноукраїнському національному уні-
верситеті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сє-
вєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06425) 4-03-42). 
Науковий керівник – Поркуян О. В., доктор тех. наук, професор, 
ректор (Східноукраїнський національний університет імені Во-
лодимира Даля). Опоненти: Кочура Є. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформа-
ційних технологій (ДВНЗ «Національний гірничий університет»); 
Головко В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
автоматизації виробничих процесів (Національна металургійна 
академія України). (489/2)

Коваль Андрій Олександрович, асистент кафедри метрології 
та безпеки життєдіяльності Харківського національного авто-
мобільно-дорожнього університету: «Удосконалення методів 
визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів 
тиску» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення). Спецрада К 64.108.04 в Українській інженерно-
педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Уні-
верситетська, 16; тел. (057) 731-28-62). Науковий керівник – По-
лярус О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри ме-
трології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Ванько В. М., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри метрології, стан-
дартизації та сертифікації (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Гиря М. П., кандидат тех. наук, начальник відділу 
електротехнічного обладнання (МДП «Інститут проблем управ-
ління НАН України»). (493/2)

Субботіна Марія Геннадіївна, старший викладач кафедри 
прикладної механіки та матеріалознавства ДВНЗ «Донецький на-
ціональний технічний університет»: «Вдосконалення структури і 
складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх транс-
формацій при мікропластичній деформації» (05.16.01 – метало-
знавство та термічна обробка металів). Спецрада Д 12.052.01 у 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН 
України (87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 
33-34-16). Науковий керівник – Пашинський В. В., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри прикладної механіки та матері-
алознавства (ДВНЗ «Донецький національний технічний універ-

ситет»). Опоненти: Єфременко В. Г., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри металознавства та термічної обробки мета-
лів (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»); 
Власовець В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
технологічних систем ремонтного виробництва (Харківський на-
ціональний технічний університет сільського господарства імені 
Петра Василенка). (530/2)

Джабран Абдалхамід Абдалнабі, здобувач Східноукраїн-
ського національного університету імені Володимира Даля МОН 
України: «Автоматизація процесів керування колоною синтезу у 
виробництві метанолу» (05.13.07 – автоматизація процесів керу-
вання). Спецрада К 29.051.13 у Східноукраїнському національ-
ному університеті імені Володимира Даля МОН України (93406, 
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06425) 4-03-
42). Науковий керівник – Лорія М. Г., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри електронних апаратів (Східноукраїнський на-
ціональний університет імені Володимира Даля МОН України). 
Опоненти: Удовенко С. Г., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри електронних обчислювальних машин (Харків-
ський національний університет радіоелектроніки МОН України); 
Лєві Л. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри при-
кладної математики, інформатики і математичного моделюван-
ня (Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України). (531/2)

Охарєв Вячеслав Олександрович, науковий співробітник від-
ділу природних ресурсів Інституту телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору НАН України: «Інтегральна оцінка тех-
ногенного забруднення довкілля регіону засобами геоінформа-
ційних технологій» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 
26.056.05 у Київському національному університеті будівництва 
і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник – Трофим-
чук О. М., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, заступник директора з наукової роботи (Інститут телеко-
мунікацій і глобального інформаційного простору НАН України). 
Опоненти: Василенко С. Л., доктор тех. наук, головний гідролог 
(КП «Харківводоканал»); Абрамова А. О., кандидат тех. наук, до-
цент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів (Націо-
нальний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут» МОН України). (544/2)

Фуч Уляна Василівна, аспірант кафедри технології органічних 
продуктів Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів 
побічних продуктів піролізу» (05.17.04 – технологія продуктів 
органічного синтезу). Спецрада Д 35.052.07 у Національно-
му університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-81). Науковий 
керівник – Дзіняк Б. О., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри технології органічних продуктів (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»). Опоненти: Курта С. А., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри органічної та аналітичної хімії 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» МОН України); Кравченко І. В., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин та еко-
логії (Східноукраїнський національний університет імені Володи-
мира Даля МОН України). (545/2)

Ларук Юрій Валерійович, аспірант кафедри хімічної техноло-
гії переробки пластмас Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Розроблення полівінілхлорид-полістирольних 
пластикатів і композитів на їхній основі» (05.17.06 – технологія 
полімерних і композиційних матеріалів). Спецрада Д 35.052.07 у 
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Національному університеті «Львівська політехніка» МОН Укра-
їни (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-81). 
Науковий керівник – Левицький В. Є., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН Укра-
їни). Опоненти: Добротвор І. Г., доктор тех. наук, доцент, про-
фесор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій (Терно-
пільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
МОН України); Хром’як У. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
екологічної безпеки (Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності ДСНС України). (547/2)

Небесна Юлія Віталіївна, аспірант кафедри технології орга-
нічних продуктів Національного університету «Львівська політех-
ніка»: «Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх 
естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних 
сполук» (05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу). 
Спецрада Д 35.052.07 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 
тел. (032) 258-26-81). Науковий керівник – Івасів В. В., канди-
дат тех. наук, старший науковий співробтник, докторант кафе-
дри технології органічних продуктів (Національний університет 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Курта С. А., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри органічної та аналітичної хімії (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа-
ника» МОН України); Бушуєв А. С., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри технології органічних речовин (Інститут хімічних 
технологій Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля МОН України). (546/2)

Пішко Юлія Романівна, старший викладач кафедри інженер-
ної геодезії Національного університету «Львівська політехні-
ка»: «Актуалізація параметрів методики відносних супутнико-
вих спостережень для створення опорних геодезичних мереж» 
(05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія). Спецрада 
Д 35.052.12 у Національному університеті «Львівська політехні-
ка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-23-98, 258-26-98). Науковий керівник – Костецька Я. М., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерної гео-
дезії (Національний університет «Львівська політехніка»). Опо-
ненти: Шульц Р. В., доктор тех. наук, доцент, декан факультету 
геоінформаційних систем і управління територіями (Київський 
національний університет будівництва і архітектури); Заєць І. М., 
кандидат тех. наук, заступник директора (НДІ геодезії і картогра-
фії). (574/2)

Пічкур Віталій Яковлевич, асистент кафедри технології хлі-
бопекарських і кондитерських виробів Національного універ-
ситету харчових технологій: «Використання екструзійних видів 
крохмалю для інтенсифікації приготування харчоконцентратів 
обідніх страв» (05.18.01 – технологія хлібопекарських продук-
тів, кондитерських виробів та харчових концентратів). Спецрада 
Д 26.058.06 у Національному університеті харчових технологій 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 
289-60-00). Науковий керівник – Ковбаса В. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кон-
дитерських виробів (Національний університет харчових техно-
логій). Опоненти: Капрельянц Л. В., доктор тех. наук, професор, 
проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувач 
кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування (Одеська 
національна академія харчових технологій); Самохвалова О. В., 
кандидат тех. наук, професор, завідувач кафедри технології 
хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентра-
тів (Харківський державний університет харчування та торгівлі). 
(581/2)

Гладій Андрій Ігорович, аспірант кафедри аналітичної хімії 
Національного університету «Львівська політехніка»: «Одержан-
ня мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)
алкіленокси(мет)акрилатів» (05.17.04 – технологія продуктів 
органічного синтезу). Спецрада Д 35.052.07 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-81). Науковий керівник – 
Ятчишин Й. Й., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри 
аналітичної хімії (Національний університет «Львівська політех-
ніка»). Опоненти: Попов Є. В., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри екології (Інститут хімічних технологій Східноукраїн-
ського національного університету імені Володимира Даля МОН 
України); Опейда Й. О., доктор хім. наук, професор, головний 
науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин 
(Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литви-
ненка НАН України). (582/2)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Тригуба Олена Василівна, викладач Кременецького педагогіч-

ного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії імені Тараса Шевченка: «Функціонування симбіотичної 
системи люпин – Bradyrhizobium sp. (Lupinus) за сумісного засто-
сування ризобофіту та регуляторів росту рослин» (03.00.12 – фі-
зіологія рослин). Спецрада К 74.844.02 в Уманському національ-
ному університеті садівництва МОН України (20305, м. Умань, 
вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 4-69-81). Науковий керівник – 
Пида С. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри бо-
таніки та зоології (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Патика В. П., 
доктор біол. наук, професор, академік НААН України, завідувач 
відділу фітопатогенних бактерій (Інститут мікробіології і віру-
сології імені Д. К. Заболотного НАН України); Приплавко С. О., 
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри біології (Ніжинський дер-
жавний університет імені Миколи Гоголя). (3/2)

Даценко Анна Андріївна, асистент кафедри біології Уманського 
національного університету садівництва: «Фізіологічне обґрунту-
вання застосування біологічних препаратів у технології вирощу-
вання гречки в Правобережному Лісостепу України» (03.00.12 – 
фізіологія рослин). Спецрада К 74.844.02 в Уманському націо-
нальному університеті садівництва МОН України (20305, м. Умань, 
вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 4-69-81). Науковий керівник – 
Грицаєнко З. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
біології (Уманський національний університет садівництва). Опо-
ненти: Пида С. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
ботаніки та зоології (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка); Герасько Т. В., кандидат 
с.-г. наук, доцент кафедри хімії і біотехнологій (Таврійський дер-
жавний агротехнологічний університет). (4/2)

Тютюнник Владислав Анатолійович, старший агроном депар-
таменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва ПАТ 
«Миронівський хлібопродукт»: «Оптимізація технології вирощу-
вання ріпаку озимого та ярого в умовах північно-східного Лісо-
степу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 55.859.03 
у Сумському національному аграрному університеті МОН України 
(40021, м. Суми, вул. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 78-76-40). 
Науковий керівник – Троценко В. І., доктор с.-г. наук, профе-
сор, завідувач кафедри рослинництва (Сумський національний 
аграрний університет). Опоненти: Гопцій Т. І., доктор с.-г. наук, 
професор кафедри генетики, селекції та насінництва (Харків-
ський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва); 
Собко М. Г., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, 
заступник директора з наукової роботи (Інститут сільського гос-
подарства Північного Сходу НААН України). (6/2)
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Крижанівський Андрій Богданович, аспірант з відривом від 
виробництва лабораторії екологічної оцінки агротехнологій і 
біорізноманіття агроекосистем відділу агроекології і біобезпе-
ки Інституту агроекології і природокористування НААН України: 
«Взаємовплив біоінсектицидів на основі Bacillus thuringiensis та 
компонентів біоценозу яблуневого саду» (03.00.16 – екологія). 
Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і природокористу-
вання НААН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. 
(044) 526-23-38). Науковий керівник – Шерстобоєва О. В., доктор 
с.-г. наук, головний науковий співробітник (Інститут агроекології 
і природокористування НААН України). Опоненти: Волкогон В. В., 
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
директор (Інститут сільськогосподарської мікробіології та аг-
ропромислового виробництва НААН України); Лісовий М. М., 
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник кафедри агро-
біотехнологій (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). (9/2)

Черлінка Тетяна Петрівна, лаборант кафедри ентомології 
імені професора М. П. Дядечка Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України: «Екологічна оцінка аг-
роландшафтів Лісостепу України (на прикладі Тернопільської об-
ласті)» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті аг-
роекології і природокористування НААН України (03143, м. Київ, 
вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керівник – 
Чайка В. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри еко-
логії агросфери та екологічного контролю (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Ландін В. П., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу радіоекології в агросфері (Інститут агроекології 
і природокористування НААН України); Тараріко Ю. О., доктор с.-г. 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач від-
ділення агроресурсів і використання меліорованих земель (Ін-
ститут водних проблем і меліорації НААН України). (34/2)

Романів Любомир Ігорович, молодший науковий співробітник 
лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту 
біології тварин НААН України: «Ліпіди та мікроелементи тканин 
і продукції бджіл та їхня продуктивність у період підгодівлі бо-
рошном сої і сполуками хрому» (03.00.04 – біохімія). Спецрада 
Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України (79034, 
м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. 270-23-89). Науковий керівник – 
Федорук Р. С., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, головний науковий співробітник лабораторії еко-
логічної фізіології та якості продукції (Інститут біології тварин 
НААН України). Опоненти: Седіло Г. М., доктор с.-г. наук, про-
фесор, член-кореспондент НААН України, директор (Інститут 
сільського господарства Карпатського регіону НААН України); 
Ковальський Ю. В., доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри 
технології виробництва продукції дрібних тварин (Львівський на-
ціональний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького МОН України). (42/2)

Діденко Наталія Олександрівна, науковий співробітник відді-
лу використання зрошуваних земель Інституту водних проблем 
і меліорації НААН України: «Обґрунтування комплексу заходів 
для забезпечення ресурсоефективного використання зрошу-
ваних земель» (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації – 
сільськогосподарські науки). Спецрада Д 26.362.01 в Інституті 
водних проблем і меліорації НААН України (03022, м. Київ, вул. 
Васильківська, 37; тел. (044) 257-40-30). Науковий керівник – 
Жовтоног О. І., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу використання зрошуваних земель (Інститут 
водних проблем і меліорації НААН України). Опоненти: Маляр-
чук М. П., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу зрошуваного землеробства (Інститут зрошу-
ваного землеробства НААН України); Морозов В. В., кандидат 
с.-г. наук, професор, заслужений працівник освіти України, 
професор кафедри гідротехнічних споруд, водопостачання та 
ГІС-технологій (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний універ-
ситет» МОН України), завідувач проблемної НДЛ екомоніторингу 
імені професора Д. Г. Шапошникова. (114/2)

Рубан Наталія Олександрівна, асистент кафедри технології 
кормів і годівлі тварин Дніпропетровського державного аграр-
но-економічного університету: «Продуктивна дія комбікормів з 
соняшниковим і соєвим лецитином при вирощуванні молодняку 
гусей» (06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів). Спецра-
да Д 35.826.02 у Львівському національному університеті вете-
ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН 
України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 298-68-
89). Науковий керівник – Микитюк В. В., доктор с.-г. наук, про-
фесор, завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин (Дні-
пропетровський державний аграрно-економічний університет). 
Опоненти: Дармограй Л. М., доктор с.-г. наук, професор, про-
фесор кафедри годівлі тварин та технології кормів (Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біотехноло-
гій імені С. З. Ґжицького); Сичов М. Ю., доктор с.-г. наук, про-
фесор, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів 
імені П. Д. Пшеничного (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). (121/2)

Варпіховський Руслан Леонідович, асистент кафедри розве-
дення сільськогосподарських тварин і зоогігієни Вінницького на-
ціонального аграрного університету: «Санітарно-гігієнічна оцінка 
вирощування ремонтних телиць та нетелів за використання мо-
дульно-групових кліток» (16.00.06 – гігієна тварин та ветери-
нарна санітарія). Спецрада К 64.070.01 у Харківській державній 
зооветеринарній академії МОН України (62341, Харківська обл., 
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1; тел. (057) 635-74-80). 
Науковий керівник – Яремчук О. С., доктор с.-г. наук, професор, 
професор кафедри розведення сільськогосподарських тварин 
і зоогігієни (Вінницький національний аграрний університет). 
Опоненти: Козенко О. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни та загальної 
ветеринарної профілактики (Львівський національний універси-
тет ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицько-
го); Кущ Л. Л., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри гігієни тварин 
та ветеринарної санітарії (Харківська державна зооветеринарна 
академія). (132/2)

Бродович Юрій Романович, начальник структурного підрозді-
лу ТОВ «ІНТЕРВУДКОММЕРЦ»: «Сучасний стан та шляхи удоско-
налення процесів відновлення букових гірських лісів Українських 
Карпат» (06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація – сільсько-
господарські науки). Спецрада Д 35.072.02 у Національному лі-
сотехнічному університеті України МОН України (79057, м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 237-80-94). Науковий 
керівник – Парпан В. І., доктор біол. наук, професор, директор 
(Український НДІ гірського лісівництва імені П. С. Пастернака). 
Опоненти: Шлапак В. П., доктор с.-г. наук, професор, професор 
кафедри садово-паркового господарства (ДВНЗ «Уманський 
національний університет садівництва» МОН України); Шпа-
рик Ю. С., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, 
заступник директора Інституту природничих наук (ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
МОН України). (160/2)

Лосюк Василь Петрович, науковий співробітник Національно-
го природного парку «Гуцульщина» Мінекології України: «Лісів-
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ничо-екологічні засади природоохоронного господарства в лісах 
Національного природного парку «Гуцульщина» (06.03.03 – лісо-
знавство і лісівництво – сільськогосподарські науки). Спецрада 
Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному університеті Укра-
їни МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; 
тел. (032) 237-80-94). Науковий керівник – Парпан В. І., доктор 
біол. наук, професор, директор (Український НДІ гірського лісів-
ництва імені П. С. Пастернака). Опоненти: Калуцький І. Ф., док-
тор с.-г. наук, професор, професор кафедри екології і рекреації 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» МОН України); Шпільчак М. Б., кандидат с.-г. наук, 
заступник директора з наукової роботи (Природний заповідник 
«Горгани» Мінекології України). (161/2)

Романько Юрій Олександрович, керівник групи розвитку про-
дуктів ТОВ «Байєр»: «Продуктивність сої залежно від строків 
сівби, добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лівобереж-
ного Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада 
К 55.859.03 у Сумському національному аграрному університе-
ті МОН України (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. 
(0542) 78-76-40). Науковий керівник – Мельник А. В., доктор с.-г. 
наук, професор, професор кафедри садово-паркового та лісово-
го господарства (Сумський національний аграрний університет). 
Опоненти: Шевніков М. Я., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
кафедри рослинництва (Полтавська державна аграрна акаде-
мія); Міхєєв В. Г., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри 
рослинництва (Харківський національний аграрний університет 
імені В. В. Докучаєва). (207/2)

Пташник Максим Михайлович, менеджер МПП «Фірма «Ері-
дон»: «Вплив норм і строків внесення добрив на врожайність і 
якість зерна жита озимого на чорноземі опідзоленому Правобе-
режного Лісостепу» (06.01.04 – агрохімія). Спецрада Д 64.354.01 
у ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколо-
вського» НААН України (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; 
тел. (057) 704-16-69). Науковий керівник – Господаренко Г. М., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри агрохімії і ґрун-
тознавства (Уманський національний університет садівництва). 
Опоненти: Фатєєв А. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
лабораторії охорони ґрунтів від техногенного забруднення (ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовсько-
го»); Іваніна В. В., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач відділу 
агрохімії (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН України). (328/2)

Василенко Вікторія Іванівна, молодший науковий співробітник 
відділу селекції плодових і ягідних культур Інституту садівництва 
НААН України: «Адаптивність нових сортів і елітних форм вишні 
до умов Лісостепу України» (06.01.07 – плодівництво). Спецрада 
Д 27.375.01 в Інституті садівництва НААН України (03027, м. Київ, 
с. Новосілки, вул. Садова, 23; тел. (044) 526-65-48). Науковий 
керівник – Мойсейченко Н. В., кандидат с.-г. наук, старший на-
уковий співробітник відділу селекції плодових і ягідних культур 
(Інститут садівництва НААН України). Опоненти: Балабак А. Ф., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри садово-парко-
вого господарства (Уманський національний університет садів-
ництва Мінагрополітики України); Васюта В. М., доктор с.-г. наук, 
голова фермерського господарства «Васюта». (404/2)

Найдьонова Віра Опанасівна, директор Асканійської держав-
ної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошува-
ного землеробства НААН України: «Вплив основного обробітку 
ґрунту та інокуляції насіння на продуктивність сої на зрошуваних 
землях Півдня України» (06.01.02 – сільськогосподарські ме-
ліорації). Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський держав-

ний аграрний університет» МОН України (73006, м. Херсон, вул. 
Р. Люксембург, 23; тел. 41-62-16). Науковий керівник – Воже-
гова Р. А., доктор с.-г. наук, професор, директор (Інститут зро-
шуваного землеробства НААН України). Опоненти: Аверчев О. В., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри землеробства 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»); Шат-
ковський А. П., кандидат с.-г. наук, старший науковий співро-
бітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут водних 
проблем і меліорації НААН України). (461/2)

 Пілярська Олена Олександрівна, науковий співробітник сек-
тору координації роботи з науково-методичними центрами та 
головними науковими установами Інституту зрошуваного зем-
леробства НААН України: «Продуктивність гібриду кукурудзи 
Крос 221М залежно від умов зволоження, удобрення та густоти 
стояння рослин в умовах Південного степу» (06.01.09 – рослин-
ництво). Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський держав-
ний аграрний університет» МОН України (73006, м. Херсон, вул. 
Р. Люксембург, 23; тел. 41-62-16). Науковий керівник – Писарен-
ко П. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства 
(Інститут зрошуваного землеробства НААН України). Опоненти: 
Щербаков В. Я., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри 
польових і овочевих культур (Одеський державний аграрний уні-
верситет); Коваленко О. А., кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач 
кафедри рослинництва та садово-паркового господарства (Ми-
колаївський національний аграрний університет). (469/2)

Новохижній Микола Володимирович, старший науковий спів-
робітник лабораторії неполивного землеробства Інституту зро-
шуваного землеробства НААН України: «Формування врожаю 
пшениці твердої ярої залежно від рівня інтенсифікації технології 
її вирощування на Півдні України» (06.01.09 – рослинництво). 
Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет» МОН України (73006, м. Херсон, вул. Р. Люксем-
бург, 23; тел. 41-62-16). Науковий керівник – Коваленко А. М., 
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії неполивного землеробства (Інститут зрошуваного 
землеробства НААН України). Опоненти: Коковіхін С. В., доктор 
с.-г. наук, професор, професор кафедри ботаніки та захисту 
рослин (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»); 
Солодушко М. М., кандидат с.-г. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач лабораторії технології вирощування озимих 
зернових культур (ДУ «Інститут сільського господарства степової 
зони НААН України»). (470/2)

Аветисян Юлія Федорівна, тимчасово не працює: «Біотехно-
логічні аспекти діагностики і патогенезу збудників бактеріальних 
хвороб томата Lycopersicon esculentum Mill.» (03.00.20 – біо-
технологія). Спецрада Д 26.004.15 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Коломієць Ю. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент 
кафедри екобіотехнології та біорізноманіття (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Постоєнко В. О., доктор с.-г. наук, професор, заступник дирек-
тора з наукової та інноваційної роботи (ННЦ «Інститут бджіль-
ництва імені П. І. Прокоповича» НААН України); Пасічник Л. А., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій (Інститут 
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). 
(539/2)

Волошина Варвара Володимирівна, науковий співробітник 
відділу генетичних ресурсів та селекції плодових культур Інсти-
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туту помології імені Л. П. Симиренка НААН України: «Якість са-
джанців яблуні залежно від впливу мульчування ґрунту у розсад-
нику в умовах Правобережної частини Західного Лісостепу Укра-
їни» (06.01.07 – плодівництво). Спецрада Д 27.375.01 в Інституті 
садівництва НААН України (03027, м. Київ, с. Новосілки, вул. Са-
дова, 23; тел. (044) 526-65-48). Науковий керівник – Хоменко І. І., 
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, директор 
Городищенського аграрного коледжу (Уманський національний 
університет садівництва). Опоненти: Заморський В. В., доктор 
с.-г. наук, проректор з науково-педагогічної роботи із відокрем-
леними структурними підрозділами (Уманський національ-
ний університет садівництва Мінагрополітики України); Лиса-
нюк В. Г., доктор с.-г. наук, професор, заслужений працівник 
сільського господарства України. (540/2)

Циганська Олена Іванівна, асистент кафедри садово-парко-
вого господарства, садівництва та виноградарства Вінницького 
національного аграрного університету МОН України: «Формуван-
ня продуктивності сортів сої залежно від способів застосування 
макро- і мікроелементів в умовах Правобережного Лісостепу» 
(06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут 
землеробства НААН України» (08162, Київська обл., смт Чабани; 
тел. (044) 526-23-27). Науковий керівник – Заболотний Г. М., 
кандидат с.-г. наук, професор, народний депутат України (Верхо-
вна Рада України). Опоненти: Дзюбайло А. Г., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри екології (Дрогобицький держав-
ний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України); 
Попов С. І., доктор с.-г. наук, професор, заступник директора з 
наукової роботи з інноваційно-інвестиційного розвитку (Інститут 
рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). (541/2)

Тимчук Іван Степанович, асистент кафедри екології та зба-
лансованого природокористування Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Агроекологічна оцінка капсульованих 
мінеральних добрив в умовах заходу України» (03.00.16 – еколо-
гія). Спецрада К 36.814.04 у Львівському національному аграр-
ному університеті МОН України (80381, м. Дубляни; тел. (032) 
22-42-919). Науковий керівник – Мальований М. С., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого 
природокористування (Національний університет «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Шувар І. А., доктор с.-г. наук, профе-
сор, професор кафедри технологій у рослинництві (Львівський 
національний аграрний університет); Пилипенко Ю. В., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології (Херсонський 
державний аграрний університет). (578/2)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Михайлова Наталія Ремівна, архівіст І категорії Наукового ар-

хіву Інституту археології НАН України: «Культ оленя у стародав-
ніх мисливців Європи та Північної Азії» (07.00.04 – археологія). 
Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України (04210, 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 418-27-75). Науковий 
керівник – Залізняк Л. Л., доктор істор. наук, професор, завідувач 
відділу археології кам’яного віку (Інститут археології НАН Укра-
їни). Опоненти: Ситник О. С., доктор істор. наук, завідувач відді-
лу археології (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України); Полідович Ю. Б., кандидат істор. наук, провідний 
науковий співробітник (Музей історичних коштовностей України, 
філія Національного музею історії України). (10/2)

Савенко Тетяна Сергіївна, викладач суспільних дисциплін 
Тернопільського вищого професійного училища № 1: «Наукове 
товариство імені Т. Шевченка в Західній Україні у міжвоєнний 
період: організаційні засади, наукова і видавнича діяльність» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 73.053.01 у Черкась-

кому національному університеті імені Богдана Хмельницького 
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 
35-28-50). Науковий керівник – Зуляк І. С., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри стародавньої та історії України і 
спеціальних історичних дисциплін (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: 
Гоцуляк В. В., доктор істор. наук, професор кафедри археології 
та спеціальних галузей історичної науки (Черкаський національ-
ний університет імені Богдана Хмельницького); Владига О. М., 
кандидат істор. наук, викладач (Львівське вище професійне учи-
лище комп’ютерних технологій та будівництва). (18/2)

Свириденко Вікторія Олегівна, заступник директора Цен-
тру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: 
«Політика пам’яті Народної Республіки Болгарія щодо доби на-
ціонального Відродження: джерельний комплекс» (07.00.06 – іс-
торіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплі-
ни). Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (01001, 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 279-08-63). На-
уковий керівник – Грінченко Г. Г., доктор істор. наук, доцент, 
професор кафедри українознавства (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Мільчев В. І., доктор 
істор. наук, професор, декан історичного факультету (Запорізь-
кий національний університет); Громенко С. В., кандидат істор. 
наук, заступник начальника управління (Український інститут на-
ціональної пам’яті). (79/2)

Лісін Дмитро Сергійович, аспірант кафедри історії середніх ві-
ків і візантиністики Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Вплив вікінгів на розвиток ірландського суспіль-
ства в кінці VIII – Х ст.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 
35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 
тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Войтович Л. В., док-
тор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх ві-
ків і візантиністики (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Боднарюк Б. М., доктор істор. наук, 
доцент, доцент кафедри етнології, античної та середньовічної 
історії (Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Лиман С. І., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри туристичного бізнесу (Харківська державна академія 
культури). (123/2)

Гаврилишин Марія Романівна, аспірант кафедри історії серед-
ніх віків та візантиністики Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка: «Політичні і шлюбні зв’язки британських 
династій з Рюриковичами у ІХ – ХІ ст.» (07.00.02 – всесвітня іс-
торія). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. 
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – 
Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри 
історії середніх віків та візантиністики (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Головко О. Б., доктор 
істор. наук, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Во-
лощук М. М., доктор істор. наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). (124/2)

Булах Тетяна Дмитрівна, вчитель історії Тимошівської ЗОШ 
І – III ступенів: «Повсякденне життя українського селянства у 
1950-х – 1960-х рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 
73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Бог-
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дана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. 
Т. Шевченка, 81; тел. 35-28-50). Науковий керівник – Моро-
зов А. Г., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри ар-
хеології та спеціальних галузей історичної науки (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького). Опо-
ненти: Нікілєв О. Ф., доктор істор. наук, професор кафедри іс-
торії України (Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара); Лісовська О. В., кандидат істор. наук, доцент 
кафедри історії України (Уманський державний педагогічний уні-
верситет імені Павла Тичини). (371/2)

Єлесін Петро Володимирович, вчитель історії Смілянської 
ЗОШ І – III ступенів № 7: «Сільське духовенство як середовище 
формування української інтелігенції (друга половина XIX – по-
чаток XX ст.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 73.053.01 
у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмель-
ницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 
81; тел. 35-28-50). Науковий керівник – Капустян Г. Т., доктор 
істор. наук, професор кафедри теорії, історії держави та права 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Ост-
роградського). Опоненти: Присяжнюк Ю. П., доктор істор. наук, 
професор кафедри історії України (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького); Верховцева І. Г., кан-
дидат істор. наук, доцент кафедри суспільних наук (Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет). (372/2)

Пасічна Юлія Григорівна, аспірант кафедри інтелектуальної 
власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницького: «Аграр-
на політика Тимчасового уряду» (07.00.02 – всесвітня історія). 
Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті 
імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, 
бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 35-28-50). Науковий керівник – Кор-
новенко С. В., доктор істор. наук, професор кафедри інтелекту-
альної власності та цивільно-правових дисциплін (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького). Опо-
ненти: Священко З. В., доктор істор. наук, професор кафедри 
загальної історії (Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини); Герасименко О. В., кандидат істор. наук, 
доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 
(Чернігівський національний технологічний університет). (373/2)

Маковей Євгеній Олегович, тимчасово не працює: 
«Слов’янознавчі погляди Пантелеймона Куліша» (07.00.01 – іс-
торія України). Спецрада Д 26.053.02 у Національному педагогіч-
ному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий ке-
рівник – Коляда І. А., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри методики навчання суспільних дисциплін і ґендерної 
освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова). Опоненти: Казьмирчук Г. Д., доктор істор. наук, про-
фесор, професор кафедри історії Росії (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Янишин Б. М., кандидат 
істор. наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу історії України XIX – початку XX століття (Ін-
ститут історії України НАН України). (408/2)

Попружна Алла Василівна, викладач циклу гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін Чернігівського юридичного 
коледжу Державної пенітенціарної служби України: «Поховаль-
на культура козацької старшини другої половини XVII – XVIII ст.» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада К 79.053.01 у Чернігівсько-
му національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевчен-
ка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 
53; тел. 3-36-10). Науковий керівник – Коваленко О. Б., кандидат 

істор. наук, професор, директор ННІ історії етнології та право-
знавства імені О. М. Лазаревського (Чернігівський національний 
педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Кири-
дон А. М., доктор істор. наук, професор, директор (ДНУ «Енци-
клопедичне видавництво»); Морозова A. B., кандидат істор. наук, 
головний спеціаліст відділу використання інформації документів 
(Державний архів Чернігівської області). (409/2)

Ніколайчук Олександр Сергійович, тимчасово не працює: 
«Гетьманщина у російсько-турецьких війнах (за матеріалами 
«Полного собрания законов Российской империи»)» (07.00.06 – 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисци-
пліни). Спецрада Д 26.001.20 у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Божко О. І., кандидат істор. наук, доцент, доцент 
кафедри давньої та нової історії України (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гуржій О. І., 
доктор істор. наук, провідний науковий співробітник відділу іс-
торії України середніх віків (Інститут історії України НАН України); 
Ринсевич В. П., кандидат істор. наук, старший науковий співро-
бітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих 
наук (Інститут української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України). (422/2)

Філінюк Вадим Анатолійович, тимчасово не працює: «По-
всякденне життя селянства Правобережної України в період 
Центральної Ради» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 
71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті 
імені Івана Огієнка МОН України, історичний факультет (32301, 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-
57). Науковий керівник – Лозовий В. С., доктор істор. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник відділу гуманітарної по-
літики (Національний інститут стратегічних досліджень). Опонен-
ти: Реєнт О. П., доктор істор. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут 
історії України НАН України); Паращевіна О. С., кандидат істор. 
наук, доцент кафедри філософії і соціології (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені акаде-
міка Всеволода Лазаряна). (436/2)

Деркач Світлана Сергіївна, тимчасово не працює: «Етнодемо-
графічний розвиток Київщини у другій половині XX – на початку 
XXI ст.» (07.00.05 – етнологія). Спецрада Д 26.001.01 у Київсько-
му національному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Казакевич Г. М., доктор істор. наук, до-
цент, доцент кафедри історії мистецтв (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Борисенко В. К., 
доктор істор. наук, професор, завідувач відділу архівних науко-
вих фондів рукописів та фонозаписів (Інститут мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 
України); Ломака О. А., кандидат істор. наук, завідувач відділення 
загальноосвітньої підготовки (Кіровоградський медичний ко-
ледж імені Й. Є. Мухіна МОН України). (513/2)

Дергачова Анна Сергіївна, тимчасово не працює: «Аргентина 
та Чилі у зовнішній політиці США (1939 – 1948 рр.)» (07.00.02 – 
всесвітня історія). Спецрада Д 41.051.08 в Одеському націо-
нальному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, 
м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий 
керівник – Дьомін О. Б., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри нової та новітньої історії (Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Космина В. Г., доктор 
істор. наук, доцент, професор кафедри регіональних систем та 
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європейської інтеграції (Дипломатична академія України при 
МЗС України); Підберезних І. Є., кандидат істор. наук, доцент, 
доцент кафедри всесвітньої історії (Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили). (586/2)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Палюх Олександр Миколайович, головний економіст-фінан-

сист відділу кредитних і гарантійних відносин департаменту бор-
гової політики Міністерства фінансів України: «Державне фінан-
сування аграрного сектору економіки України» (08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Обо-
рони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – 
Навроцький С. А., доктор екон. наук, старший науковий співро-
бітник, головний науковий співробітник відділу кредитування, 
страхування та фінансів підприємств (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки»). Опоненти: Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи (ПВНЗ 
«Європейський університет»); Колотуха С. М., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту (Уманський 
національний університет садівництва). (45/2)

Самойленко Алла Олександрівна, старший викладач кафедри 
економіки та менеджменту туристичної діяльності ПВНЗ «Дні-
пропетровський гуманітарний університет»: «Глобальна інтелек-
туалізація міжнародного руху людських ресурсів» (08.00.02 – 
світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спец-
рада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03680, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керів-
ник – Сардак С. Е., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
економіки та управління національним господарством (Дніпро-
петровський національний університет імені Олеся Гончара МОН 
України). Опоненти: Присяжнюк Ю. І., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 
служби (Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка МОН України); Ромащенко Т. І., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної 
економіки (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького МОН України). (83/2)

Самборська-Музичко Юлія Олександрівна, старший викладач 
кафедри бухгалтерського обліку ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Стратегічний 
аналіз конкурентоспроможності банків» (08.00.09 – бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03680, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-61). Науковий 
керівник – Парасій-Вергуненко І. М., доктор екон. наук, профе-
сор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та еко-
номічного аналізу (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана МОН України»). Опоненти: Ла-
заришина І. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку і аудиту (Національний університет водного господарства 
та природокористування МОН України); Бурденюк Т. Г., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі 
економіки та сфері послуг (Тернопільський національний еконо-
мічний університет МОН України). (84/2)

Замрига Артур Вікторович, асистент кафедри правового 
регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України: 
«Формування та розвиток інноваційних процесів в галузі рос-
линництва» (08.00.03 – економіка та управління національ-

ним господарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв 
оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий ке-
рівник – Чабан В. Г., кандидат екон. наук, доцент, професор 
кафедри економіки агропромислових формувань (ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»). Опоненти: Петухова О. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоеконо-
мічної діяльності та логістики (Національний університет хар-
чових технологій МОН України); Фурса А. В., кандидат екон. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник лабораторії досліджень з економіки, маркетингу 
та планування (Інститут біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН України). (85/2)

Корнійчук Олексій Олександрович, заступник директора з 
інноваційної роботи ДП «Науковий інноваційно-технологічний 
центр Інституту кормів та сільського господарства Поділля» 
НААН України: «Управління соціально-економічним розвитком 
сільських територій» (08.00.03 – економіка та управління націо-
нальним господарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв 
оборони, 10; тел. 258-31-80, 258-43-21). Науковий керівник – За-
буранна Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
менеджменту імені професора Й. С. Завадського (Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Славкова О. П., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри бухгалтерського обліку (Сумський національний аграр-
ний університет Мінагрополітики України); Залізко В. Д., доктор 
екон. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу соці-
ально-економічного розвитку сільських територій (ННЦ «Інсти-
тут аграрної економіки» НААН України). (86/2)

Задерецька Роксолана Іванівна, асистент кафедри фінансів 
Національного університету «Львівська політехніка»: «Зовнішнє 
залучення коштів на машинобудівні підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами економіч-
ної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному універ-
ситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – 
Партин Г. О., кандидат екон. наук, професор, професор кафедри 
фінансів (Національний університет «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Демчук Н. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів і банківської справи (Дніпропетровський дер-
жавний аграрно-економічний університет МОН України); Дискі-
на А. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки 
підприємств (Одеський національний політехнічний університет 
МОН України). (87/2)

Паук Оксана Євгеніївна, викладач кафедри теорії і практики 
туризму та готельного господарства Львівського інституту еко-
номіки і туризму: «Формування та реалізація стратегій інвесту-
вання машинобудівних підприємств» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 
тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – Козик В. В., кандидат 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприєм-
ства та інвестицій (Національний університет «Львівська полі-
техніка»). Опоненти: Кирич Н. Б., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері (Терно-
пільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
МОН України); Дискіна А. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри економіки підприємств (Одеський національний полі-
технічний університет МОН України). (88/2)



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Саталкіна Лілія Олександрівна, асистент кафедри менедж-
менту і міжнародного підприємництва Національного універ-
ситету «Львівська політехніка»: «Формування та використання 
інвестиційних портфелів підприємства» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 
тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – Скибінський О. С., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджмен-
ту і міжнародного підприємництва (Національний університет 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Яковлєв А. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу (На-
ціональний технічний університет «Харківський політехнічний ін-
ститут» МОН України); Лупак Р. Л., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економіки підприємства (Львівська комерційна 
академія Укоопспілки). (89/2)

Шпакович Ірина Романівна, асистент кафедри менеджмен-
ту і міжнародного підприємництва Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Державне управління інститутами 
спільного інвестування в національному господарстві» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). Спецрада 
Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехні-
ка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-22-10). Науковий керівник – Олексів І. Б., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного 
підприємництва (Національний університет «Львівська політех-
ніка»). Опоненти: Затонацька Т. Г., доктор екон. наук, доцент, до-
цент кафедри економічної кібернетики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Ткачик Ф. П., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри податків та фіскальної по-
літики (Тернопільський національний економічний університет 
МОН України). (90/2)

Дутчак Анна Василівна, економіст бюджетного відділу фі-
нансового управління Чернівецької міськради: «Соціально-еко-
номічний механізм функціонування ринкового розподілу дохо-
дів» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). 
Спецрада К 76.051.12 у Чернівецькому національному універси-
теті імені Юрія Федьковича МОН України (58002, м. Чернівці, вул. 
Михайла Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-48-07). Науковий ке-
рівник – Галушка З. І., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри економічної теорії, менеджменту і адміністрування (Чер-
нівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН 
України). Опоненти: Дучинська Н. І., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри економічної теорії (Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН України); 
Кудінова А. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри по-
літичної економії (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (99/2)

Ткач Сергій Вікторович, асистент кафедри фінансів і креди-
ту Чернівецького національного університету імені Юрія Федь-
ковича: «Валютне регулювання в системі економічної політики 
держави» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної 
думки). Спецрада К 76.051.12 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58002, м. Чер-
нівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-48-07). На-
уковий керівник – Нікіфоров П. О., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів і кредиту (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: 
Лютий І. О., доктор екон. наук, професор, проректор з науко-
во-педагогічної роботи, завідувач кафедри фінансів (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Сліпченко Т. О., кандидат екон. наук, викладач кафедри еконо-

мічної теорії (Тернопільський національний економічний універ-
ситет МОН України). (100/2)

Погребняк Анна Юріївна, асистент кафедри економіки і під-
приємництва Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут»: «Механізм антикризового 
управління на підприємствах машинобудування» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 236-79-
89). Науковий керівник – Круш П. В., кандидат екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри економіки і підприємництва (Націо-
нальний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут»). Опоненти: Рекова Н. Ю., доктор екон. наук, професор 
кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машино-
будівна академія); Сейсебаєва Н. Г., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри фінансів та кредиту (Запорізький національний універ-
ситет). (133/2)

Яресько Рената Сергіївна, асистент кафедри міжнародної 
економіки Національного технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут»: «Ризик-менеджмент інвестицій-
них проектів енергетичних підприємств» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 26.002.23 у Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 236-79-89). Науковий 
керівник – Охріменко О. О., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри міжнародної економіки (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут»). Опо-
ненти: Ястремська О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки, організації та планування діяльності підпри-
ємства (Харківський національний економічний університет іме-
ні Семена Кузнеця); Свірідова С. С., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри економіки підприємств (Одеський національний полі-
технічний університет). (134/2)

Сирота Вероніка Сергіївна, адміністративний секретар від-
ділів маркетингу та продажів ТОВ «Бакарді-Мартіні Юкрейн»: 
«Корпоративна соціальна відповідальність у системі економічної 
безпеки підприємств» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів 
господарської діяльності). Спецрада Д 26.130.01 у ВНЗ «Універ-
ситет економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Лагерна, 
30-32; тел. (044) 455-57-07). Науковий керівник – Петрова І. Л., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та 
поведінкової економіки (ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК»). Опоненти: Мігус І. П., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри менеджменту та економічної безпеки (Черкась-
кий національний університет імені Богдана Хмельницького); 
Брінцева О. Г., кандидат екон. наук, доцент кафедри управління 
персоналом та економіки праці (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (135/2)

Точиліна Ірина Валентинівна, науковий співробітник відділу 
фіскальної політики та податкового регулювання ДННУ «Акаде-
мія фінансового управління»: «Податкові пільги як інструмент 
державного регулювання інноваційного розвитку» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). Спецра-
да Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового управління» Мі-
ністерства фінансів України (01014, м. Київ, бульв. Дружби наро-
дів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий керівник – Бажал Ю. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної 
теорії (Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
МОН України). Опоненти: Никифоров А. Є., доктор екон. наук, до-
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цент, професор кафедри макроекономіки та державного управ-
ління (ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Марченко О. І., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та 
підприємництва (Національний університет державної податко-
вої служби України). (137/2)

Штиль Інна Вікторівна, помічник члена Комісії організаційно-
го відділу забезпечення роботи керівництва департаменту орга-
нізаційного та кадрового забезпечення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг: «Удосконалення діяльності кредитних спілок на ринку фі-
нансових послуг України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового управлін-
ня» Міністерства фінансів України (01014, м. Київ, бульв. Дружби 
народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий керівник – Іваниць-
ка О. М., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач 
відділу фінансів інституційних секторів економіки (ДННУ «Ака-
демія фінансового управління» Міністерства фінансів України). 
Опоненти: Рекуненко І. І., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри фінансів (Українська академія банківської справи 
МОН України); Луцишин О. О., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування 
(Тернопільський національний економічний університет МОН 
України). (138/2)

Замула Олена Василівна, асистент кафедри менеджменту 
і оподаткування Національного технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут»: «Управління інформаційними 
витратами переробних підприємств» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 64.050.02 у Національному технічному універси-
теті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21; тел. (057) 706-32-13). Науковий ке-
рівник – Архієреєв С. І., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної економічної теорії (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Лепейко Т. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та бізнесу (Харківський національний економіч-
ний університет імені Семена Кузнеця); Остапенко Т. М., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку 
(Полтавська державна аграрна академія). (139/2)

Куцяк Вадим Олександрович, асистент кафедри фінансів Бу-
ковинського державного фінансово-економічного університету: 
«Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Укра-
їні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 
у Тернопільському національному економічному університеті 
МОН України (46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 
47-50-51). Науковий керівник – Кізима Т. О., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Терно-
пільський національний економічний університет). Опоненти: 
Кузнєцова А. Я., доктор екон. наук, професор, проректор з науко-
во-педагогічної роботи (ДВНЗ «Університет банківської справи» 
МОН України); Ясинська Н. А., доктор екон. наук, доцент, стар-
ший науковий співробітник науково-дослідного сектору (Дон-
баська державна машинобудівна академія МОН України). (141/2)

Пенкаль Наталія Анатоліївна, асистент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького національно-
го університету: «Ризик-менеджмент взаємодії банківського та 
страхового сегментів фінансового ринку України» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопіль-
ському національному економічному університеті МОН України 
(46003, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-63). 

Науковий керівник – Михайловська І. М., кандидат екон. наук, 
доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та стра-
хування (Хмельницький національний університет). Опоненти: 
Єрмошенко А. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
фінансів (Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет МОН України); Слобода Л. Я., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри банківської справи (Львівський навчаль-
но-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
МОН України). (142/2)

 Рейнська Вікторія Борисівна, старший викладач кафедри 
фінансів та економіки природокористування Національного 
університету водного господарства та природокористування: 
«Податкове регулювання інвестицій в Україні» (08.00.08 – гро-
ші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН України (46009, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-63). Науковий 
керівник – Андрущенко В. Л., доктор екон. наук, професор, завіду- 
вач кафедри податкової і митної справи (Національний універси-
тет податкової служби України). Опоненти: Крупка М. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового 
обігу і кредиту (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України); Демиденко Л. М., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри фінансів (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка МОН України). (143/2)

Синютка Наталія Геннадіївна, старший викладач кафедри 
фінансів Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Формування та імплементація муніципальної боргової політи-
ки в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
58.082.01 у Тернопільському національному економічному уні-
верситеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
тел. (0352) 47-50-63). Науковий керівник – Крисоватий А. І., док-
тор екон. наук, професор, ректор (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Лютий І. О., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Га-
понюк М. А., кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри 
фінансових ринків (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (144/2)

Цятковська Олена Віталіївна, аспірант кафедри обліку в кре-
дитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Облік та аналіз розрахунків з працівниками банків» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 371-62-61). Науковий керівник – Кузьмінська О. Е., канди-
дат екон. наук, доцент, професор кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та економічного аналізу (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України). Опоненти: Жиглей І. В., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри обліку і аудиту (Житомирський дер-
жавний технологічний університет МОН України); Мельничен-
ко О. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку та аудиту 
(Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
МОН України). (147/2)

Якуненко Костянтин Вікторович, аналітик з питань економіч-
ної безпеки ТОВ «Адамант Капітал»: «Розвиток інтеграційної вза-
ємодії України з Європейським Енергетичним Співтовариством 
(на прикладі вугільної електроенергетики)» (08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 
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26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бураковський І. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної те-
орії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). 
Опоненти: Румянцев А. П., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
(Київський економічний інститут менеджменту); Деделюк К. Ю., 
кандидат екон. наук, старший викладач кафедри міжнародних 
економічних відносин та управління проектами (Східноєвропей-
ський національний університет імені Лесі Українки). (172/2)

Калінкова Ірина Юріївна, тимчасово не працює: «Економічні 
шоки в макроекономічній динаміці» (08.00.01 – економічна те-
орія та історія економічної думки). Спецрада Д 26.001.13 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Осецький В. Л., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і 
мікроекономіки (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Гриценко А. А., доктор екон. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, заступник директора 
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»); Радіо-
нова І. Ф., доктор екон. наук, професор кафедри макроекономіки 
та державного управління (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»). (173/2)

Кутковецька Тетяна Олександрівна, викладач кафедри проце-
сів, машин та обладнання агропромислового виробництва Уман-
ського національного університету садівництва МОН України: 
«Ефективність використання виробничих ресурсів у садівництві» 
(08.00.03 – економіка та управління національним господар-
ством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економі-
ки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. 
(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – Россоха В. В., 
доктор екон. наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу проблем галузевого і територіального управління (ННЦ 
«Інститут аграрної економіки»). Опоненти: Ульянченко О. В., 
доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу 
(Харківський національний аграрний університет імені В. В. До-
кучаєва МОН України); Волощук Ю. О., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри економіки підприємства (Подільський 
державний аграрно-технічний університет МОН України). (174/2)

Вещипан Ольга Олександрівна, викладач кафедри обліку і 
аудиту Харківського торговельно-економічного інституту Київ-
ського національного торговельно-економічного університету: 
«Організація розпізнавання негативних тенденцій в економічно-
му розвитку регіонів України» (08.00.05 – розвиток продуктив-
них сил і регіональна економіка). Спецрада Д 64.251.01 у НДЦ 
індустріальних проблем розвитку НАН України (61022, м. Харків, 
площа Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 8 поверх; тел. (057) 705-
02-67). Науковий керівник – Красноносова О. М., кандидат екон. 
наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем 
розвитку регіональної економіки (НДЦ індустріальних проблем 
розвитку НАН України). Опоненти: Благун І. С., доктор екон. наук, 
професор, декан економічного факультету (Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя Стефаника); Перепелюко-
ва О. В., кандидат екон. наук, викладач кафедри економічного 
аналізу (Харківський національний економічний університет іме-
ні Семена Кузнеця). (175/2)

Грабар Марина Василівна, старший лаборант кафедри сус-
пільних дисциплін Мукачівського державного університету МОН 

України: «Системний розвиток туризму та рекреації у регіоні» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економі-
ка). Спецрада К 20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 23-15-74). 
Науковий керівник – Пойда-Носик Н. Н., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи (Ужго-
родський національний університет МОН України). Опоненти: 
Мальська М. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
туризму (Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка МОН України); Бачо Р. Й., кандидат екон. наук, доцент, завіду-
вач кафедри економіки (Закарпатський угорський інститут імені 
Ференца Ракоці ІІ). (176/2)

Штефан Богдан Миколайович, аспірант кафедри міжнародних 
економічних відносин і міжнародної інформації Тернопільського 
національного економічного університету: «Моделі та інфор-
маційні технології бізнес-аналітики в маркетинговій діяльності» 
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні техноло-
гії в економіці). Спецрада К 20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» МОН України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 23-
15-74). Науковий керівник – Ляшенко О. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відно-
син і міжнародної інформації (Тернопільський національний еко-
номічний університет). Опоненти: Григорук П. М., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем і 
моделювання в економіці (Хмельницький національний універ-
ситет); Пілько А. Д., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
економічної кібернетики (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). (177/2)

Василишин Христина Романівна, бухгалтер ТОВ «Преса – «Ви-
сокий замок», м. Дрогобич: «Формування ринку екологічного 
страхування в Україні» (08.00.06 – економіка природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 26.256.01 
у ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розви-
тку НАН України» (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 
486-91-27). Науковий керівник – Дубовіч І. А., кандидат географ. 
наук, доцент, завідувач кафедри екологічної економіки (Націо-
нальний лісотехнічний університет України МОН України). Опонен-
ти: Гнаткович О. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри менеджменту та комерційної діяльності (Львівський інститут 
економіки і туризму МОН України); Стегней М. І., доктор екон. 
наук, доцент, декан факультету економіки, управління та інженерії 
(Мукачівський державний університет МОН України). (191/2)

Бучинська Олена Вікторівна, старший викладач кафедри мар-
кетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»: «Демпфірування циклічності в аграрно-
му секторі економіки України» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). На-
уковий керівник – Пугачов М. І., доктор екон. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з 
наукової роботи (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). Опоненти: 
Дацій О. І., доктор екон. наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, в. о. ректора (Академія муніципального управлін-
ня); Червінська Т. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри соціально-гуманітарних дисциплін (Інститут кримінально-
виконавчої служби). (192/2)

Сотник Вікторія Вікторівна, старший науковий співробітник 
Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універ-
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ситету оборони України імені Івана Черняховського: «Механіз-
ми фінансування екологічних державних цільових програм» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий 
керівник – Худолій Л. М., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри оподаткування і страхування (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Боголіб Т. М., доктор екон. наук, професор, декан фінансово-
економічного факультету (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); 
Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри фінансів та банківської справи (ПВНЗ «Європейський універ-
ситет»). (194/2)

Литвинчук Андрій Олександрович, науковий співробітник 
відділу бюджетних видатків соціальної сфери та економічного 
розвитку Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Ака-
демія фінансового управління»: «Ресурсно-екологічне оподатку-
вання як фактор сталого розвитку України» (08.00.08 – гроші, фі-
нанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – Лон-
дар С. Л., доктор екон. наук, професор, віце-президент (ДННУ 
«Академія фінансового управління»). Опоненти: Мельник В. М., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (ПВНЗ 
«Європейський університет»); Серебрянський Д. М., кандидат 
екон. наук, доцент, старший науковий співробітник, директор 
(НДІ фінансового права). (195/2)

Шапран Олексій Сергійович, керівник відділу продаж TOB 
«АВАТАС»: «Трансформація світового ринку нафтопродуктів у 
вимірах сталого розвитку» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Мазуренко В. П., кандидат екон. 
наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Румянцев А. П., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Ки-
ївський економічний інститут менеджменту); Гальперіна Л. П., 
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри міжнарод-
ного менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»). (206/2)

Білоус Артем Олексійович, менеджер зовнішньоекономічної 
діяльності ПрАТ «Інтербудмонтаж»: «Трансформація міжнарод-
ної управлінської діяльності компаній залізничного машинобуду-
вання» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Вергун В. А., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри міжнародного бізнесу (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Панченко Є. Г., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 
Іваненко В. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри ме-
неджменту зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-
го менеджменту (Академія муніципального управління). (230/2)

Богер Олена Володимирівна, генеральний директор повно-
го товариства «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія та 

«Компанія»: «Податкове регулювання становлення інноваційної 
економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 489-09-50). 
Науковий керівник – Радіонова І. Ф., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри макроекономіки і державного управ-
ління (ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Желюк Т. Л., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри державного і 
муніципального управління (Тернопільський національний еко-
номічний університет МОН України); Пилипів В. В., доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фі-
нансів (Національний університет державної податкової служби 
України МОН України). (231/2)

Титенко Олесь Андрійович, тимчасово не працює: «Природа 
економічних та соціальних суперечностей інформаційного сус-
пільства» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної 
думки). Спецрада Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 489-09-50). На-
уковий керівник – Зайцев Ю. К., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри політичної економії (ДВНЗ «Київський націо-наль-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Укра-
їни). Опоненти: Маслов А. О., доктор екон. наук, доцент, доцент 
кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Лебедева Л. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри еко-
номічної теорії та конкурентної політики (Київський національний 
торговельно-економічний університет МОН України). (232/2)

Смагло Ольга Володимирівна, асистент кафедри економі-
ки підприємства та міжнародної економіки Вінницького тор-
говельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету: «Розвиток системи 
фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 
у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-
31-80). Науковий керівник – Петрук О. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Житомир-
ський державний технологічний університет). Опоненти: Лисе-
нок О. В., доктор екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри 
фінансів та фінансово-економічної безпеки (Український дер-
жавний університет фінансів та міжнародної торгівлі); Дуби-
на М. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Чернігівський національний 
технологічний університет). (271/2)

Станко Галина Володимирівна, асистент кафедри економіки 
підприємства Буковинського державного фінансово-економіч-
ного університету: «Фінансово-економічний механізм забезпе-
чення конкурентоспроможності сільськогосподарських підпри-
ємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада К 71.831.02 у Поділь-
ському державному аграрно-технічному університеті МОН Укра-
їни (32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел. 
(03849) 2-52-18). Науковий керівник – Стельмащук А. М., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та фінансів 
(Хмельницький економічний університет МОН України). Опо-
ненти: Пуцентейло П. Р., доктор екон. наук, професор кафедри 
обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового 
бізнесу (Тернопільський національний економічний університет 
МОН України); Заходим М. В., кандидат екон. наук, доцент кафе-
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дри економіки підприємства (Подільський державний аграрно-
технічний університет МОН України). (281/2)

Чорнобиль Олександр Володимирович, завідувач сектору 
міжнародних зв’язків Львівського регіонального інституту дер-
жавного управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України: «Формування системи адаптації 
персоналу на підприємстві» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
К 71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному уні-
верситеті МОН України (32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. 
Шевченка, 13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий керівник – За-
горський В. С., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, директор (Львівський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України). Опоненти: Захарчин Г. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту персо-
налу та адміністрування (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України); Стрельбіцький П. А., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки пра-
ці (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка МОН України). (282/2)

Александрова Богдана Вадимівна, провідний фахівець з 
управління проектами та програмами Представництва Центру 
міжнародного приватного підприємництва в Україні: «Торгово-
промислові палати в Україні як інституції стимулювання розвитку 
підприємництва» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 08.120.01 у ПВНЗ «Дніпропе-
тровський університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дні-
пропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18; тел. (0562) 31-20-36). 
Науковий керівник – Задоя А. О., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії 
(ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобе-
ля»). Опоненти: Ляшенко В. І., доктор екон. наук, професор, за-
відувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку під-
приємництва (Інститут економіки промисловості НАН України); 
Остроумова В. В., кандидат екон. наук, президент (Херсонська 
торгово-промислова палата). (286/2)

Гатаулліна Ельміра Іреківна, асистент кафедри фінансів 
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету: «Дер-
жавна фінансова політика в умовах трансформації економіки» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Ки-
ївському національному торговельно-економічному університеті 
МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-
31). Науковий керівник – Чугунов І. Я., доктор екон. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафе-
дри фінансів (Київський національний торговельно-економічний 
університет). Опоненти: Кужелєв М. О., доктор екон. наук, про-
фесор, директор ННІ фінансів, банківської справи (Національ-
ний університет державної податкової служби України); Корні-
єнко Н. М., кандидат екон. наук, головний економіст-фінансист 
відділу бюджетних програм головного розпорядника бюджетних 
коштів департаменту з фінансово-економічних питань (Міністер-
ство фінансів України). (287/2)

Бурсов Ростислав Вікторович, старший викладач кафедри 
теоретичної і прикладної економіки Інституту міжнародної еко-
номіки та фінансів імені Св. Великої княгині Ольги ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Еконо-
мічне стимулювання технологічного оновлення промислових 
підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за вида-

ми економічної діяльності). Спецрада К 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий 
керівник – Захожай В. Б., доктор екон. наук, професор, директор 
Інституту міжнародної економіки та фінансів імені Св. Великої 
княгині Ольги, завідувач кафедри фінансів і кредиту (ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: 
Кучерук Г. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
логістики (Державний економіко-технологічний університет 
транспорту МОН України); Каліна І. І., кандидат екон. наук, до-
цент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 
(ВНЗ «Інститут реклами»). (310/2)

Онищук Валерій Олексійович, старший викладач кафедри 
менеджменту Нікопольського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом»: «Управління розвит-
ком економічного потенціалу промислових підприємств України 
(на прикладі підприємств машинобудування)» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада К 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – За-
хожай В. Б., доктор екон. наук, професор, директор Інституту 
міжнародної економіки та фінансів імені Св. Великої княгині 
Ольги, завідувач кафедри фінансів і кредиту (ПрАТ «ВНЗ «Між-
регіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Ку-
черук Г. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
логістики (Державний економіко-технологічний університет 
транспорту МОН України); Вовк О. М., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри економіки (Національний авіаційний уні-
верситет МОН України). (336/2)

Сердюк Олександр Сергійович, молодший науковий співро-
бітник відділу проблем перспективного розвитку паливно-енер-
гетичного комплексу Інституту економіки промисловості НАН 
України: «Інвестиційне забезпечення процесів реструктуризації 
вугледобувних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України 
(01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-80-72). 
Науковий керівник – Залознова Ю. С., доктор екон. наук, стар-
ший науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи та міжнародних зв’язків (Інститут економіки промисло-
вості НАН України). Опоненти: Павленко І. І., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства (ПВНЗ 
«Європейський університет»); Папіж Ю. С., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери (ДВНЗ 
«Національний гірничий університет» МОН України). (339/2)

Хоменко Ольга Іванівна, менеджер з планування та ефек-
тивності виробництва ПАТ «СанІнБев Україна»: «Стратегія 
розвитку підприємства з урахуванням його життєвого циклу 
та ринкової вартості» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України 
(01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-80-72). 
Науковий керівник – Хаустова В. Є., доктор екон. наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу інноваційного розви-
тку та конкурентоспроможності (НДЦ індустріальних проблем 
розвитку НАН України). Опоненти: Брюховецька Н. Ю., доктор 
екон. наук, професор, завідувач відділу проблем економіки під-
приємства (Інститут економіки промисловості НАН України); 
Довбня С. Б., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки промисловості (Національна металургійна академія 
України МОН України). (340/2)
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Чень Цзюнь, аспірант кафедри міжнародних фінансів Інсти-
туту міжнародних відносин Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка: «Структурні зрушення в зовнішній 
торгівлі КНР в сучасних умовах» (08.00.02 – світове господар-
ство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Пузанов І. І., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів 
Інституту міжнародних відносин (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бураковський І. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної те-
орії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Євдоченко О. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародної торгівлі (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»). (341/2)

Калюжна Юлія Вікторівна, аспірант кафедри фінансів та кре-
диту ДВНЗ «Запорізький національний університет»: «Ризики в 
системі антикризового управління підприємствами машинобуду-
вання» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада К 17.051.08 у ДВНЗ 
«Запорізький національний університет» МОН України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-00). На-
уковий керівник – Череп А. В., доктор екон. наук, професор, де-
кан економічного факультету (ДВНЗ «Запорізький національний 
університет»). Опоненти: Марченко В. М., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри економіки і підприємництва (Націо-
нальний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут»); Пожуєва Т. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри менеджменту та фінансів (ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет» МОН України). (348/2)

Малик Ольга Володимирівна, аспірант кафедри міжнарод-
них економічних відносин Хмельницького національного уні-
верситету МОН України: «Формування механізму управління 
фінансовою безпекою підприємства» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному універ-
ситеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керівник – Нижник В. М., 
доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи (Хмельницький національний університет МОН України). 
Опоненти: Васильців Т. Г., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри фінансів і кредиту (Львівська комерційна академія 
Укоопспілки); Пойда-Носик Н. Н., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів і банківської справи (ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України). (380/2)

Войтко Олександр Васильович, голова правління ПрАт «Стра-
хове товариство «Стройполіс»: «Статистичний аналіз збитків 
врожаю та загибелі сільськогосподарських культур при на-
станні страхового випадку» (08.00.10 – статистика). Спецрада 
Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03680, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 227-54-70). Науковий керів-
ник – Бараник З. П., доктор екон. наук, професор, заступник 
завідувача кафедри статистики (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). 
Опоненти: Кулинич Р. О., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 
(Хмельницький університет управління та права МОН України); 
Кобилинська Т. В., кандидат екон. наук, заступник начальника 
відділу статистики виробництва та використання сільськогоспо-
дарської продукції управління статистики сільського господар-

ства та навколишнього середовища (Головне управління статис-
тики у Житомирській області). (432/2)

Амбражей Оксана Анатоліївна, викладач кафедри господар-
сько-правових дисциплін Дніпропетровського державного уні-
верситету внутрішніх справ: «Формування економічного механіз-
му взаємодії ринків праці та освітніх послуг в Україні» (08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 
08.080.01 у ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН 
України (49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19; тел. 
(0562) 47-24-11). Науковий керівник – Лебедєва В. К., кандидат 
екон. наук, доцент, професор кафедри політичної економії та 
менеджменту (Національна металургійна академія України МОН 
України). Опоненти: Кузьмінов С. В., доктор екон. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку 
наукового процесу і міжнародної діяльності (ПВНЗ «Дніпропе-
тровський університет імені Альфреда Нобеля»); Штундер І. О., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії 
та конкурентної політики (Київський національний торговельно-
економічний університет МОН України). (487/2)

Анісімов Іван Євгенійович, заступник директора ТОВ «Зроб-
лено в Україні»: «Розвиток міжнародної інноваційної діяльнос-
ті в умовах глобальної економічної кризи» (08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 
11.051.03 у Донецькому національному університеті МОН Укра-
їни (21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (063) 477-76-20). 
Науковий керівник – Макогон Ю. В., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри міжнародної економіки (Донецький на-
ціональний університет МОН України). Опоненти: Тараненко І. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного 
маркетингу (ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Аль-
фреда Нобеля»); Михайлишин Л. І., кандидат екон. наук, доцент, 
в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки, маркетингу і 
менеджменту (Івано-Франківський ННІ менеджменту Тернопіль-
ського національного економічного університету МОН України). 
(488/2)

Білецький Олександр В’ячеславович, асистент кафедри 
управління персоналом та економіки праці Донецького націо-
нального університету МОН України: «Формування і викорис-
тання людського капіталу в інноваційній економіці» (08.00.07 – 
демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). 
Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті 
МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (063) 
477-76-20). Науковий керівник – Дороніна О. А., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри управління персоналом та еко-
номіки праці (Донецький національний університет МОН Украї-
ни). Опоненти: Гринкевич С. С., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економіки підприємства (Львівська комерційна 
академія Укоопспілки); Василик А. В., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України). (490/2)

Гладких Дмитро Євгенійович, головний бухгалтер ТОВ «Біо-
фармінвест»: «Трансформація світового ринку хімічної продукції 
в умовах глобальної кризи» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 11.051.03 у До-
нецькому національному університеті МОН України (21021, 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (063) 477-76-20). Науковий 
керівник – Хаджинов І. В., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри міжнародної економіки (Донецький національний 
університет МОН України). Опоненти: Булатова О. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економі-
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ки (Маріупольський державний університет МОН України); Пи-
рець Н. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку, 
економіки та управління персоналом підприємства (ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН 
України). (491/2)

Мельник Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри еконо-
міки підприємства Житомирського державного технологічного 
університету: «Обліково-аналітичне забезпечення контролювання 
фінансових результатів підприємств» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному 
університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. Черняховсько-
го, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник – Мороз Ю. Ю., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту (Житомирський національний аг-
роекологічний університет МОН України). Опоненти: Шевчук В. О., 
доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
та наукової роботи (Національна академія статистики, обліку та 
аудиту Держстату України); Куцик П. О., кандидат екон. наук, про-
фесор, ректор, професор кафедри бухгалтерського обліку (Львів-
ська комерційна академія Укоопспілки). (494/2)

Каут Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри політичної 
економії та менеджменту Національної металургійної академії 
МОН України: «Економічні наслідки технічних ризиків в мікроло-
гістичних системах (на прикладі підприємств чорної металургії)» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному при-
ватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 764-57-15). Науковий керівник – Козенков Д. Є., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри політичної еконо-
мії та менеджменту, завідувач кафедри політичної економії та 
менеджменту (Національна металургійна академія МОН України). 
Опоненти: Лук’янова В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки підприємства і підприємництва (Хмельниць-
кий національний університет МОН України); Череп О. Г., кандидат 
екон. наук, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу 
(ДВНЗ «Запорізький національний університет»). (496/2)

Ходикіна Ірина Василівна, заступник голови правління з пер-
спективного розвитку ПАТ «АЗМОЛ»: «Вибір напрямів розвитку 
системи управління персоналом промислового підприємства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за вида-
ми економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному 
приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковсько-
го, 70-6; тел. (061) 764-57-15). Науковий керівник – Ковален-
ко О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еко-
номіки підприємства (Запорізька державна інженерна академія). 
Опоненти: Паршина О. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки промисловості та організації виробництва 
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний універси-
тет» МОН України); Жилінська Л. О., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економіки підприємства (Класичний приватний 
університет). (497/2)

Галушка Олена Михайлівна, фізична особа – підприємець 
Галушка Олена Михайлівна: «Конкурентна девальвація валюти 
як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господар-
стві» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Рубцова М. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародного бізнесу (Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кравчук Н. Я., доктор 
екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту 
та маркетингу (Тернопільський національний економічний уні-
верситет); Марена Т. В., кандидат екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародної економіки (Маріупольський державний 
університет). (498/2)

Кардаков Олександр Юрійович, президент ТОВ «Октава ка-
пітал»: «Інтелектуалізація економічного потенціалу ЄС в проце-
сі технологічного розвитку» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник – Крамаренко Р. М., 
кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародного 
обліку і аудиту (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: 
Куриляк В. Є., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
міжнародної економіки (Тернопільський національний економіч-
ний університет МОН України); Полякова Ю. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відно-
син (Львівська комерційна академія Укоопспілки). (499/2)

Шлапак Алла Василівна, старший викладач кафедри всесвіт-
ньої історії Інституту суспільства Київського університету імені 
Бориса Грінченка: «Глобалізаційна диверсифікація фінансових 
ринків країн Південно-Східної Азії» (08.00.02 – світове господар-
ство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 
у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 
54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник – Галенко О. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного 
обліку і аудиту (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Резні-
кова Н. В., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин (Інститут між-
народних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка МОН України); Литвин М. В., кандидат екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки і світо-
вих фінансів (Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара МОН України). (500/2)

Рудик Наталія Василівна, асистент кафедри фінансів ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Макрофінансові індикатори в системі управління 
державними фінансами» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03680, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 455-69-04). Науковий керів-
ник – Хлівний В. К., кандидат екон. наук, професор, декан фінан-
сово-економічного факультету (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). 
Опоненти: Тропіна В. Б., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-
економічний університет МОН України); Наконечна Ю. Л., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). 
(501/2)

Третяк Катерина Володимирівна, асистент кафедри страху-
вання ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»: «Ринок перестрахування в Україні: фор-
мування та перспективи розвитку» (08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Украї-
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ни (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 455-69-04). 
Науковий керівник – Татаріна Т. В., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри страхування (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). 
Опоненти: Кнейслер О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування (Терно-
пільський національний економічний університет МОН України); 
Приказюк Н. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
страхування та ризик-менеджменту (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка МОН України). (502/2)

Коноплянникова Маріанна Анатоліївна, асистент кафедри 
маркетингу та реклами Київського національного торговельно-
економічного університету: «Управління маркетинговою діяль-
ністю підприємств у сфері картографічних послуг» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами економіч-
ної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київському національно-
му торговельно-економічному університеті МОН України (02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – 
Ромат Є. В., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач 
кафедри маркетингу та реклами (Київський національний тор-
говельно-економічний університет). Опоненти: Окландер М. А., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу 
(Одеський національний політехнічний університет МОН Украї-
ни); Юдіна Н. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри промис-
лового маркетингу (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» МОН України). (503/2)

Юр’єв Олексій Вікторович, спеціаліст І категорії кафедри фі-
нансового аналізу та контролю Київського національного торго-
вельно-економічного університету: «Аудит ефективності опера-
ційної діяльності підприємств торгівлі» (08.00.09 – бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-
економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіо-
то, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Барабаш Н. С., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналі-
зу та контролю (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет). Опоненти: Каменська Т. О., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач Національного центру обліку та аудиту (На-
ціональна академія статистики, обліку та аудиту МОН України); 
Щирба І. М., кандидат екон. наук, старший викладач кафедри 
аудиту, ревізії та аналізу (Тернопільський національний еконо-
мічний університет МОН України). (505/2)

Бак Галина Олександрівна, викладач Тернопільського інститу-
ту Міжрегіональної академії управління персоналом: «Техноло-
гічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело іннова-
ційно-інвестиційної модернізації економіки України» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). Спецра-
да Д 26.239.01 у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 254-
22-36). Науковий керівник – Саліхова О. Б., доктор екон. наук, 
провідний науковий співробітник відділу інноваційної політики, 
економіки і організації високих технологій (ДУ «Інститут еконо-
міки та прогнозування НАН України»). Опоненти: Уманців Ю. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної 
теорії та конкурентної політики (Київський національний торго-
вельно-економічний університет); Ткаленко С. І., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»). (508/2)

Ткачова Оксана Анатоліївна, молодший науковий співробіт-
ник відділу інноваційної політики, економіки та організації ви-
соких технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»: «Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехноло-
гічної сфери» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мир-
ного, 26; тел. (044) 254-22-36). Науковий керівник – Одотюк І. В., 
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, головний на-
уковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та 
організації високих технологій (ДУ «Інститут економіки та про-
гнозування НАН України»). Опоненти: Ляшенко В. І., доктор екон. 
наук, профессор, завідувач відділу проблем регуляторної полі-
тики та розвитку підприємництва (ДУ «Інститут економіки про-
мисловості НАН України»); Глухова Д. А., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу (Інститут між-
народних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). (511/2)

Бардин Оксана Ярославівна, молодший науковий співробітник 
відділу інвестицій ННЦ «Інститут аграрної економіки»: «Управ-
ління грошовими потоками агропромислових підприємств» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий 
керівник – Лупенко Ю. О., доктор екон. наук, професор, академік 
НААН України, директор (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). 
Опоненти: Вдовенко Л. О., доктор екон. наук, доцент, доцент ка-
федри фінансів та кредиту (Вінницький національний аграрний 
університет); Смоленюк Р. П., кандидат екон. наук, доцент, рек-
тор, доцент кафедри фінансів (ПВНЗ «Хмельницький економіч-
ний університет»). (512/2)

Лазутіна Людмила Олександрівна, молодший науковий спів-
робітник відділу податково-бюджетної політики ННЦ «Інститут 
аграрної економіки»: «Фінансове забезпечення розвитку соціаль-
ної сфери сільських територій» (08.00.08 – гроші, фінанси і кре-
дит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 
258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – Дем’яненко М. Я., 
доктор екон. наук, професор, академік НААН України, завідувач 
відділення фінансів, обліку та інвестицій (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки»). Опоненти: Гордей О. Д., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри фінансів (Національний університет дер-
жавної податкової служби України МОН України); Шишко О. В., 
кандидат екон. наук, завідувач відділу місцевих фінансів та між-
бюджетних відносин (ДННУ «Академія фінансового управління» 
МОН України). (514/2)

Лондар Олексій Сергійович, заступник начальника відділу 
митної справи Міністерства фінансів України: «Державна борго-
ва політика України та країн ЄС: шляхи гармонізації» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керів-
ник – Шірінян Л. В., доктор екон. наук, професор, в. о. завідувача 
кафедри фінансів (Національний університет харчових техно-
логій). Опоненти: Федосов В. М., доктор екон. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фі-
нансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»); Дудченко В. Ю., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (Українська ака-
демія банківської справи). (515/2)

Ковальчук Світлана Петрівна, асистент кафедри фінансово-
го контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету: «Організаційно-економічний механізм державно-
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го регулювання залучення інвестицій» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 26.801.01 
у Науково-дослідному економічному інституті Мінекономрозвит-
ку України (01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28; тел. (044) 
529-03-25). Науковий керівник – Беседін В. Ф., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємств (Бердян-
ський університет менеджменту і бізнесу). Опоненти: Музичен-
ко А. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри мар-
кетингу та поведінкової економіки (Київський університет еконо-
міки та права «КРОК» МОН України); Богдан І. В., кандидат екон. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економі-
ко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного 
забезпечення фінансово-економічних досліджень відділення 
бюджетної політики та розвитку бюджетної системи (ДННУ «Ака-
демія фінансового управління»). (516/2)

Верещака Іван Михайлович, тимчасово не працює: «Транс-
формація боргової політики в умовах запровадження середньо-
строкового бюджетного планування» (08.00.08 – гроші, фінанси 
і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового 
управління» Міністерства фінансів України (01014), м. Київ, бульв. 
Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий керівник – 
Лондар С. Л., доктор екон. наук, професор, віце-президент (ДННУ 
«Академія фінансового управління» Міністерства фінансів Украї-
ни). Опоненти: Опарін В. М., доктор екон. наук, професор, заступ-
ник завідувача кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Кучер Г. В., кан-
дидат екон. наук, доцент кафедри фінансів (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). (517/2)

Жебчук Роман Леонідович, асистент кафедри фінансів і 
кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича: «Удосконалення бюджетного планування в умовах 
реформування бюджетної системи України» (08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фі-
нансового управління» Міністерства фінансів України (01014, 
м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науко-
вий керівник – Гасанов С. С., кандидат екон. наук, доцент, заслу-
жений економіст України, директор (Науково-дослідний фінан-
совий інститут ДННУ «Академія фінансового управління» Мініс-
терства фінансів України). Опоненти: Опарін В. М., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України); Наконечна Ю. Л., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України). (518/2)

Козоріз Любов Олександрівна, старший науковий співробіт-
ник Центру наукових фінансово-економічних експертиз ДННУ 
«Академія фінансового управління»: «Податок на прибуток під-
приємств у системі середньострокового бюджетного плануван-
ня» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.853.01 у 
ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів 
України (01014), м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 
277-51-15. Науковий керівник – Лондар С. Л., доктор екон. наук, 
професор, віце-президент (ДННУ «Академія фінансового управ-
ління»). Опоненти: Мельник В. М., доктор екон. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (ПВНЗ «Європейський університет» 
МОН України); Зварич О. В., кандидат екон. наук, директор де-
партаменту фінансових ресурсів (Державна казначейська служ-
ба України). (519/2)

Петруха Сергій Валерійович, заступник директора Інституту 
післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управлін-
ня» Міністерства фінансів України: «Антикризове регулювання 

аграрного сектору економіки України» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 26.853.01 
у ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фі-
нансів України (01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. 
(044) 277-51-15). Науковий керівник – Гасанов С. С., кандидат 
екон. наук, доцент, заслужений економіст України, директор 
(Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фі-
нансового управління» Міністерства фінансів України). Опо-
ненти: Крисанов Д. Ф., доктор екон. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в 
агропродовольчому комплексі (ДУ «Інститут економіки та про-
гнозування НАН України»); Голян В. А., доктор екон. наук, про-
фесор, заступник директора з науково-організаційної роботи (ДУ 
«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
НАН України»). (522/2)

Ісаян Анна Мосесівна, старший викладач кафедри фінансів 
та фінансово-економічної безпеки Харківського навчально-на-
укового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Бан-
ківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначенос-
ті» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.883.01 
у ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України (04070, 
м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий ке-
рівник – Сословський В. Г., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки (Харків-
ський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банків-
ської справи»). Опоненти: Майорова Т. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри банківських інвестицій (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»); Непочатенко О. О., доктор екон. наук, професор, рек-
тор (Уманський національний університет садівництва). (523/2)

Марчин Михайло Ігорович, молодший науковий співробітник 
НДІ інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського 
національного економічного університету: «Управлінський облік 
і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисло-
вості» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за ви-
дами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопіль-
ському національному економічному університеті МОН України 
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). 
Науковий керівник – Рудницький В. С., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри обліку і аудиту (Львівський інститут 
банківської справи Університету банківської справи НБУ). Опо-
ненти: Сопко В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри бухгалтерського обліку (Київський національний торговель-
но-економічний університет МОН України); Куцик П. О., кандидат 
екон. наук, професор, ректор (Львівська комерційна академія 
Укоопспілки). (524/2)

Монастирська Тетяна Богданівна, молодший науковий спів-
робітник НДІ інноваційного розвитку та державотворення Тер-
нопільського національного економічного університету: «Облік 
та контроль в організаціях з обслуговування житлового фонду» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН України (46020, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий 
керівник – Крупка Я. Д., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри обліку у виробничій сфері (Тернопільський національ-
ний економічний університет). Опоненти: Гура Н. О., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри обліку та аудиту (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Головченко О. О., кандидат екон. наук, доцент, заступник гене-
рального директора з комерційних питань (ОКВП «Дніпро – Кіро-
воград» Кіровоградської облради). (525/2)
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Пилипчук Наталія Миколаївна, асистент кафедри фінан-
сового аналізу і контролю Київського національного тор-
говельно-економічного університету: «Облік та внутрішній 
аудит доходів від основної діяльності (на прикладі підпри-
ємств торгівлі)» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
58.082.03 у Тернопільському національному економічному 
університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львів-
ська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – Луч-
ко М. Р., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку в державному секторі економіки та сфері послуг (Тер-
нопільський національний економічний університет). Опо-
ненти: Петрик О. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри аудиту (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Ку-
цик П. О., кандидат екон. наук, професор, ректор (Львівська 
комерційна академія Укоопспілки). (526/2)

Зубчик Світлана Миколаївна, викладач Ковельського промис-
лово-економічного коледжу Луцького національного технічного 
університету: «Внутрішньогосподарський контроль на підпри-
ємствах: організація та методика» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). Спец-
рада К 35.840.03 у Львівській комерційній академії Укоопспілки 
(79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10; тел. 295-81-30). 
Науковий керівник – Бабіч І. І., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри обліку і аудиту (Луцький національний технічний 
університет). Опоненти: Бутинець Т. А., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аналізу 
за видами економічної діяльності (Житомирський державний 
технологічний університет); Воронко P. M., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри аудиту (Львівська комерційна академія 
Укоопспілки). (527/2)

Баличева Вікторія Олександрівна, доцент кафедри фі-
нансів і кредиту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»: 
«Формування іміджу туристичних підприємств в умовах ін-
формаціоналізму» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 67.052.05 у Херсонському національному технічному уні-
верситеті МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 
24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Савіна Г. Г., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Херсонський національний технічний університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу і товарознавства (Хмельниць-
кий національний університет МОН України); Лісун Я. В., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту сфе-
ри послуг (Київський національний університет технологій та 
дизайну МОН України). (528/2)

Калугін Юрій Олександрович, комерційний директор ПАТ 
«Хімдивізіон»: «Ділова репутація у забезпеченні конкурентних 
позицій підприємств» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
67.052.05 у Херсонському національному технічному університе-
ті МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. 
(0552) 32-69-10). Науковий керівник – Савіна Г. Г., доктор екон. 
наук, професор, проректор з наукової роботи (Херсонський на-
ціональний технічний університет МОН України). Опоненти: Ко-
вальчук С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу і товарознавства (Хмельницький національний уні-
верситет МОН України); Олексенко С. В., кандидат екон. наук, до-
цент кафедри економіки підприємства (Херсонський державний 
університет МОН України). (529/2)

Стельмах Наталія Євгенівна, молодший науковий співробіт-
ник відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств 
ННЦ «Інститут аграрної економіки»: «Бухгалтерська експер-
тиза сільськогосподарської діяльності: судово-процесуальний 
аспект» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий 
керівник – Жук В. М., доктор екон. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, віце-президент НААН України. Опо-
ненти: Остап’юк Н. А., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри обліку підприємницької діяльності (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 
Федчишина В. В., кандидат екон. наук, професор кафедри орга-
нізації оперативно-розшукової діяльності, заступник начальника 
Центру дистанційної освіти (Національний університет державної 
податкової служби України). (542/2)

Дрінь Олег Ярославович, генеральний директор ТОВ «Ейч Ті 
Україна»: «Поліморфізм стратегій підприємства в диференційо-
ваних умовах середовища» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03680, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий керів-
ник – Смолін І. В., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри стратегії підприємств (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). 
Опоненти: Баюра Д. О., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки підприємства (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка МОН України); Артеменко Л. П., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (На-
ціональний технічний університет України «Київський політехніч-
ний інституту» МОН України). (548/2)

Миколюк Світлана Миколаївна, аспірант Тернопільського на-
ціонального економічного університету: «Організаційно-еконо-
мічний механізм управлінської діяльності в сфері соціального 
влаштування дітей в регіоні» (08.00.05 – розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопіль-
ському національному економічному університеті МОН України 
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). 
Науковий керівник – Брич В. Я., доктор екон. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Тернопільський на-
ціональний економічний університет). Опоненти: Пітюлич М. І., 
доктор екон. наук, професор, заслужений працівник освіти Укра-
їни, завідувач відділу моніторингових досліджень (Мукачівський 
державний університет МОН України); Стрижеус Л. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетин-
гу (Луцький національний технічний університет МОН України). 
(554/2)

Мосійчук Тарас Юрійович, заступник генерального директора 
ТОВ «Флора»: «Фактори економічного розвитку в постсоціаліс-
тичних суспільствах» (08.00.01 – економічна теорія та історія 
економічної думки). Спецрада Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 
489-09-50). Науковий керівник – Ткаченко О. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри політичної економії (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України). Опоненти: Глуха Г. Я., доктор екон. наук, до-
цент, професор кафедри міжнародної економіки та економічної 
теорії (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля); 
Петрушенко Ю. М., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафе-
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дри міжнародної економіки (ДВНЗ «Українська академія банків-
ської справи Національного банку України»). (555/2)

Туров Владислав В’ячеславович, викладач кафедри еко-
номіки та маркетингу Харківського інституту управління МОН 
України: «Трансформація економічного розвитку Республіки Ка-
захстан у сучасній світогосподарській системі» (08.00.02 – світо-
ве господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада 
К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, площа Свободи, 4; 
тел. (057) 705-12-47). Науковий керівник – Сідоров В. І., кандидат 
екон. наук, професор, декан факультету міжнародних економіч-
них відносин та туристичного бізнесу, професор кафедри міжна-
родних економічних відносин (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Журба І. Є., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 
інформації та країнознавства (Хмельницький національний уні-
верситет МОН України); Дмитрієв Є. Є., кандидат екон. наук, до-
цент кафедри міжнародної економіки (Українська академія бан-
ківської справи МОН України). (556/2)

Твердушка Тетяна Борисівна, старший викладач кафедри 
маркетингу Міжнародного інституту бізнесу: «Удосконалення ор-
ганізаційно-економічного механізму стимулювання праці у сфері 
інноваційної діяльності» (08.00.07 – демографія, економіка пра-
ці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (02680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Петюх В. М., кандидат 
екон. наук, професор, заступник завідувача кафедри управління 
персоналом та економіки праці (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). 
Опоненти: Семикіна М. В., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри економіки та організації виробництва (Кіровоград-
ський національний технічний університет МОН України); Тужил-
кіна О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри управлін-
ня персоналом і економіки праці (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» МОН України). (573/2)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Левченков Дмитро Олександрович, викладач кафедри куль-

турології та телекіномистецтва Луганського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка МОН України: «Естетичний 
семіозис в образотворчому мистецтві» (09.00.08 – естетика). 
Спецрада Д 26.161.01 в Інституті філософії імені Г. С. Сковоро-
ди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
278-06-05). Науковий керівник – Суханцева В. К., доктор філо-
соф. наук, професор, завідувач кафедри світової філософії та 
естетики (Східноукраїнський національний університет імені Во-
лодимира Даля МОН України). Опоненти: Павлова О. Ю., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри етики, естетики та 
культурології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Храпко П. Ю., кандидат філософ. наук, старший ви-
кладач кафедри філософії (Національний університет водного 
господарства та природокористування МОН України). (225/2)

Богаченко Валентина Вікторівна, старший викладач кафе-
дри філософії та історії України Одеської національної академії 
зв’язку імені О. С. Попова: «Самоідентифікація суб’єкта соціаль-
ної дії в інтерсуб’єктивному просторі: соціосинергетичний ана-
ліз» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спец-
рада Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 
2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – Пунченко О. П., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії 

та історії України (Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова). Опоненти: Палагута В. І., доктор філософ. наук, 
професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки (Національ-
на металургійна академія України); Окорокова В. В., кандидат фі-
лософ. наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методології 
науки (Південноукраїнський національний педагогічний універ-
ситет імені К. Д. Ушинського). (228/2)

Казаков Мстислав Андрійович, лаборант І категорії Лівобе-
режної експедиції, Інститут археології НАН України: «Феномен 
псевдонауки як проблема розвитку сучасного наукового пізнан-
ня» (09.00.02 – діалектика і методологія пізнання). Спецрада Д 
41.051.09 в Одеському національному університеті імені І. І. Меч-
никова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. 
(048) 723-52-54). Науковий керівник – Мельниченко А. А., канди-
дат філософ. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики 
управління (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут»). Опоненти: Чорноморденко І. В., 
доктор філософ. наук, професор кафедри філософії (Київ-
ський національний університет будівництва і архітектури); Рай-
херт К. В., кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії 
природничих факультетів (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова). (229/2)

Волинець Андрій Андрійович, старший викладач кафедри 
суспільствознавчих дисциплін та методики їх викладання Черні-
гівського обласного інституту післядипломної педагогічної осві-
ти імені К. Д. Ушинського: «Художня інтерпретація міфологеми 
Хаосу в мистецтві ХХ – ХХІ ст.» (09.00.08 – естетика). Спецрада 
Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирого-
ва, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Колесник О. С., доктор 
культурології, доцент, професор кафедри філософії та культу-
рології (Чернігівський національний педагогічний університет 
імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Личковах В. А., доктор філософ. 
наук, професор, професор кафедри естрадного виконання (На-
ціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв); Балакі-
рова С. Ю., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри фі-
лософії (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний університет»). (417/2)

Усікова Людмила Сергіївна, викладач циклової комісії гумані-
тарних дисциплін коледжу економіки і технологій Чернігівського 
національного технологічного університету: «Естетичні транспо-
зиції ісихазму в мистецтві Київської Русі» (09.00.08 – естетика). 
Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному універси-
теті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. 
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Личковах В. А., 
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри естрадно-
го виконання (Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв). Опоненти: Герасимчук В. А., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри української мови, літератури і 
культури (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут»); Коннов О. Ф., кандидат філософ. 
наук, доцент кафедри етики та естетики (Національний педаго-
гічний університет імені М. П. Драгоманова). (418/2)

Зімарьова Юлія Вікторівна, аспірант кафедри філософії і 
соціології Дніпропетровського національного університету за-
лізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: 
«Рецепція антропологічної парадигми Просвітництва в філософ-
ських теоріях постмодернізму (історико-філософський аналіз)» 
(09.00.05 – історія філософії). Спецрада Д 08.051.11 у Дніпро-
петровському національному університеті імені Олеся Гончара 
МОН України (40010, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72; 
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тел. 374-98-00). Науковий керівник – Власова Т. І., доктор фі-
лософ. наук, професор, професор кафедри філософії і соціо-
логії, завідувач кафедри філології та перекладу (Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна). Опоненти: Шевцов С. В., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри філософії (Дні-
пропетровський національний університет імені Олеся Гончара); 
Чичков А. Г., кандидат філософ. наук, доцент, завідувач кафедри 
філософії (Український державний хіміко-технологічний універ-
ситет). (420/2)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Полиця Тетяна Дмитрівна, викладач кафедри українознав-

ства Вінницького національного медичного університету імені 
М. І. Пирогова: «Фразеологічна та паремійна об’єктивація кон-
цепту «думка» в українській мові» (10.02.01 – українська мова). 
Спецрада К 26.053.25 у Національному педагогічному універси-
теті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. 
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Іващенко В. Л., 
доктор філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу термінології (Інститут української мови НАН України). 
Опоненти: Скаб М. В., доктор філол. наук, професор, профе-
сор кафедри історії та культури української мови (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича); Сукален-
ко Т. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри україн-
ської словесності та культури (Національний університет держав-
ної податкової служби України). (26/2)

Полтавець Юлія Сергіївна, асистент кафедри журналістики 
Інституту української філології та літературної творчості імені 
Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Лексико-семантичні вияви мовної атрак-
ції в українській публіцистиці початку XXI століття» (10.02.01 – 
українська мова). Спецрада К 26.053.25 у Національному педа-
гогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Дудко І. В., кандидат філол. наук, доцент, професор 
кафедри української мови (Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Мойсієнко А. К., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри сучасної української 
мови (Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка); Мовчун Л. В., кандидат філол. наук, старший науковий спів-
робітник (Інститут української мови НАН України). (27/2)

Пособчук Оксана Олександрівна, перекладач ТОВ «Сі Ем Ес 
Райх-Рорвіг Хайнц»: «Структурні особливості прийменникових 
еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах» 
(10.02.15 – загальне мовознавство). Спецрада К 26.133.08 у Київ-
ському університеті імені Бориса Грінченка МОН України (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). 
Науковий керівник – Лучик А. А., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри загального і слов’янського мовознавства 
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»). 
Опоненти: Голубовська І. О., доктор філол. наук, професор, за-
відувач кафедри загального мовознавства та класичної філології 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Катернюк В. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
англійської філології (Київський університет імені Бориса Грін-
ченка). (80/2)

Підкуймуха Людмила Миколаївна, старший викладач кафе-
дри української мови Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія»: «Лексичний склад західноукраїнського варі-
анта літературної мови (на матеріалі художніх текстів львівських 
письменників першої половини XX ст.)» (10.02.01 – українська 

мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН 
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-
85). Науковий керівник – Масенко Л. Т., доктор філол. наук, про-
фесор, професор кафедри української мови (Національний уні-
верситет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Ткач Л. О., 
доктор філол. наук, професор кафедри сучасної української 
мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Хобзей Н. В., кандидат філол. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу української мови (Інститут украї-
нознавства імені Івана Крип’якевича НАН України). (157/2)

Висоцька Зоряна Іванівна, старший викладач кафедри мов-
ної і психолого-педагогічної підготовки Одеського національ-
ного економічного університету: «Типологія лексичних номіна-
цій і текстових структур у мові економічних праць І. Франка» 
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті 
української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 
4; тел. (044) 279-18-85). Науковий керівник – Єрмоленко С. Я., 
доктор філол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач відділу стилістики та культури мови (Інститут україн-
ської мови НАН України). Опоненти: Кочан І. М., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного 
мовознавства (Львівський національний університет імені Івана 
Франка); Козловська Л. С., кандидат філол. наук, доцент, завіду-
вач кафедри української мови та літератури (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). 
(158/2)

Шленьова Марина Геннадіївна, асистент кафедри мовної 
підготовки Національного аерокосмічного університету імені 
М. Є. Жуковського: «Слово в поетичних текстах В. Голобородь-
ка в контексті творчості поетів Донбасу» (10.02.01 – українська 
мова). Спецрада К 64.053.05 у Харківському національному педа-
гогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Артема, 29; тел. 700-35-27). Науковий керівник – 
Лисиченко Л. А., доктор філол. наук, професор, професор ка-
федри української мови (Харківський національний педагогіч-
ний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Поповський А. М., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри мовної підготовки (Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ); Редін П. О., кандидат філол. наук, 
доцент, завідувач кафедри української мови (Харківський регі-
ональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України). (186/2)

Баклан Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри теорії, 
практики та перекладу німецької мови Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут»: «Від-
творення імпліцитності у перекладі текстів німецькомовного офі-
ційно-ділового дискурсу» (10.02.16 – перекладознавство). Спец-
рада К 67.051.05 у Херсонському державному університеті МОН 
України (73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; тел. (0552) 
32-67-05). Науковий керівник – Гудманян А. Г., доктор філол. 
наук, професор, директор Навчально-наукового гуманітарного 
інституту, професор кафедри англійської філології і перекладу 
(Національний авіаційний університет). Опоненти: Кияк Т. Р., док-
тор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики 
перекладу з німецької мови (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Гізер В. В., кандидат філол. наук, доцент, 
завідувач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики 
(Херсонський державний університет). (211/2)

Бухольц Наталія Анатоліївна, викладач кафедри англійської 
філології і перекладу Київського національного лінгвістичного 
університету: «Відтворення ідіолекту персонажів анімаційних 
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фільмів у перекладі» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада 
К 67.051.05 у Херсонському державному університеті МОН Украї-
ни (73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; тел. (0552) 32-67-
05). Науковий керівник – Гудманян А. Г., доктор філол. наук, про-
фесор, директор Навчально-наукового гуманітарного інституту, 
професор кафедри англійської філології і перекладу (Національ-
ний авіаційний університет). Опоненти: Коломієць Л. В., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики 
перекладу з англійської мови (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Гладуш Н. Ф., кандидат філол. наук, 
професор, завідувач кафедри перекладу (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). (212/2)

Голубенко Наталія Іванівна, викладач кафедри англійської 
філології і перекладу Київського національного лінгвістич-
ного університету: «Відтворення англомовних репрезентацій 
концептосфери американського Півдня в українському худож-
ньому перекладі (на матеріалі американських романів XIX – XX 
ст.)» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада К 67.051.05 у 
Херсонському державному університеті МОН України (73000, 
м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; тел. (0552) 32-67-05). Науко-
вий керівник – Некряч Т. Є., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Гудманян А. Г., доктор філол. наук, професор, директор 
Навчально-наукового гуманітарного інституту, професор кафе-
дри англійської філології і перекладу (Національний авіаційний 
університет); Мазур О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та практики галузевого перекладу (Херсонський 
національний технічний університет). (213/2)

Раті Андріана Олександрівна, старший викладач кафедри 
англійської філології і перекладу Навчально-наукового гума-
нітарного інституту Національного авіаційного університету: 
«Жанрові особливості англомовної літератури жахів та їх від-
творення українською мовою» (10.02.16 – перекладознавство). 
Спецрада К 67.051.05 у Херсонському державному університеті 
МОН України (73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; тел. 
(0552) 32-67-05). Науковий керівник – Гудманян А. Г., доктор 
філол. наук, професор, директор Навчально-наукового гума-
нітарного інституту, професор кафедри англійської філології 
і перекладу (Національний авіаційний університет). Опоненти: 
Швачко С. О., доктор філол. наук, професор, академік АН ВШ 
України, професор кафедри германської філології (Сумський 
державний університет); Колодій Б. М., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англій-
ської мови (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (214/2)

Виноградов Олександр Миколайович, перекладач технічної 
літератури ТОВ «ТАР Альянс»: «Антропологізація географічного 
простору в прозі Жоржа Перека («Речі», «W, або спогад дитин-
ства», «Життя спосіб використання»)» (10.01.04 – література за-
рубіжних країн). Спецрада Д 26.001.39 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий керівник – Бовсунівська Т. В., доктор філол. наук, профе-
сор, професор кафедри зарубіжної літератури (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Дранен-
ко Г. Ф., доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри романської 
філології та перекладу (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича МОН України); Павленко Ю. Ю., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії світової лі-
тератури імені проф. В. І. Фесенко (Київський національний лінг-
вістичний університет МОН України). (259/2)

Остапчук Ірина Ігорівна, асистент кафедри практики ан-
глійської мови та методики її викладання Тернопільського на-
ціонального університету імені Володимира Гнатюка: «Тропи та 
тропеїзація англомовного масмедійного дискурсу» (10.02.04 – 
германські мови). Спецрада К 35.051.15 у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). На-
уковий керівник – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри французької філології (Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка). Опоненти: Валігура О. Р., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри східної фі-
лології (Київський національний лінгвістичний університет); 
Бистров Я. В., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри англійської філології (Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника). (262/2)

Бутко Софія Григорівна, викладач кафедри української мови 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразі-
на: «Ономастикон українських замовлянь: походження, склад, 
функції» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 64.053.05 у 
Харківському національному педагогічному університеті іме-
ні Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Артема, 
29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Хомік О. Є., кан-
дидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). Опоненти: Лучик В. В., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія» МОН 
України); Редін П. О., кандидат філол. наук, доцент, завідувач 
кафедри української мови, заслужений працівник освіти Украї-
ни (Харківський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України). (358/2)

Драбовська Віра Анатоліївна, викладач кафедри суспільно- 
гуманітарних і фундаментально-економічних дисциплін Він-
ницького кооперативного інституту: «Лінгвокультурологічна 
концепція лексикографії США» (10.02.04 – германські мови). 
Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університе-
ті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 
(061) 764-45-46). Науковий керівник – Полюжин М. М., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвіс-
тики (Ужгородський національний університет). Опоненти: Єні-
кєєва С. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
англійської філології (Запорізький національний університет); 
Каліберда О. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри інозем-
них мов і методики викладання Інституту філології та соціальних 
комунікацій (Бердянський державний педагогічний університет). 
(359/2)

Ковальова Олена Миколаївна, старший викладач кафедри 
романо-германської філології Класичного приватного універ-
ситету: «Німецькомовна вербалізація індивідуально-авторської 
концептосфери Томаса Манна» (10.02.04 – германські мови). 
Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному універ-
ситеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Фоменко О. Г., 
кандидат філол. наук, доцент, професор кафедри теорії та 
практики перекладу (Класичний приватний університет). Опо-
ненти: Домброван Т. І., доктор філол. наук, доцент, професор 
кафедри граматики англійської мови (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Прохорова П. В., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов професій-
ного спрямування (Запорізький національний технічний універ-
ситет). (360/2)
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Юріна Юлія Миколаївна, викладач кафедри соціальних кому-
нікацій Херсонського державного університету: «Ідіостиль Оле-
ни Теліги» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 17.051.02 у 
Запорізькому національному університеті МОН України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). На-
уковий керівник – Поповський А. М., доктор філол. наук, профе-
сор кафедри мовної підготовки (Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Христіанінова Р. О., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української 
мови та методики викладання фахових дисциплін (Бердянський 
державний педагогічний університет); Мамчич І. П., кандидат фі-
лол. наук, доцент кафедри української мови (Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара). (361/2)

Чередниченко Вікторія Павлівна, викладач кафедри німецької 
філології та перекладу Миколаївського національного універси-
тету імені В. О. Сухомлинського: «Прагмастилістичні характе-
ристики німецькомовної новели» (10.02.04 – германські мови). 
Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 
(061) 764-45-46). Науковий керівник – Піхтовнікова Л. С., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвіс-
тики (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Іванен-
ко С. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри іно-
земних мов Інституту природничо-географічної освіти та екології 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва); Вапіров С. Ю., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафе-
дри німецької філології і перекладу (Запорізький національний 
університет). (362/2)

Кирилюк Світлана Василівна, викладач кафедри німецької фі-
лології та перекладу Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського: «Лінгвокогнітивні характеристики 
концепту WEG/ДOPOГA в німецькій народній казці» (10.02.04 – 
германські мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому націо-
нальному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – 
Сотникова С. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
німецької філології та перекладу (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Приходько Г. І., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської 
філології (Запорізький національний університет); Суддя А. М., 
кандидат філол. наук, старший викладач кафедри приклад-
ної лінгвістики (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (363/2)

Костенко Наталя Дмитрівна, викладач кафедри англійської 
філології Запорізького національного університету: «Структур-
но-семантичні та функціональні параметри англомовних іннова-
цій семантичного поля “навчання”» (10.02.04 – германські мови). 
Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 
(061) 764-45-46). Науковий керівник – Клименко О. Л., кандидат 
філол. наук, професор, професор кафедри теорії та практики 
перекладу з англійської мови (Запорізький національний уні-
верситет). Опоненти: Дудок Р. І., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факульте-
тів (Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Кущ Е. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії 
та практики перекладу (Запорізький національний технічний уні-
верситет). (364/2)

Залужна Марина Володимирівна, викладач кафедри ан-
глійської філології Запорізького національного університету: 

«Реалізація принципу невизначеності в англійській мові: струк-
турно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріа-
лі британських постмодерних художніх текстів XXI століття)» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізь-
кому національному університеті МОН України (69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий ке-
рівник – Шевченко О. І., кандидат філол. наук, доцент, професор 
кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (Запо-
різький національний університет). Опоненти: Бехта І. А., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології 
(Львівський національний університет імені Івана Франка); Під-
горна А. Б., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії 
та практики перекладу (Запорізький національний технічний уні-
верситет). (365/2)

Глухова Людмила Олександрівна, викладач кафедри англій-
ської філології Дніпропетровського національного університе-
ту імені Олеся Гончара: «Вербалізація концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу» (10.02.04 – 
германські мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому націо-
нальному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Ані-
сімова А. І., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри 
англійської філології (Дніпропетровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара). Опоненти: Піхтовнікова Л. С., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри німецької філології 
та перекладу (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Семен-
чук А. Б., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
практики перекладу з англійської мови (Запорізький національ-
ний університет). (366/2)

Вінійчук Ольга Миколаївна, тимчасово не працює: «Драма-
тургічна творчість Зигмунта Красінського (трагізм, історіософія, 
християнізм)» (10.01.03 – література слов’янських народів). 
Спецрада Д 26.001.39 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Радишевський Р. П., доктор філол. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач кафедри полоністики 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Єршов В. О., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та історії світової літератури (Житомирський дер-
жавний університет імені Івана Франка); Руденко І. В., кандидат 
філол. наук, доцент кафедри східноєвропейських мов ННЦ мов-
ної підготовки (Національна академія Сдужби безпеки України). 
(383/2)

Білявська Вікторія Сергіївна, асистент кафедри теорії 
та історії світової літератури ННІ філології та журналістики 
Житомирського державного університету імені Івана Фран-
ка: «Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдоло-
гія, генологія» (10.01.03 – література слов’янських народів). 
Спецрада Д 26.001.39 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Єршов В. О., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри теорії та історії світової літератури ННІ філології та 
журналістики (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Сухомлинов О. М., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології 
(Бердянський університет менеджменту і бізнесу); Руден-
ко І. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри східноєвро-
пейських мов ННЦ мовної підготовки (Національна академія 
Служби безпеки України). (384/2)
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Білик Катерина Аркадіївна, асистент кафедри германської 
філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній 
картині світу P. М. Рільке» (10.02.04 – германські мови). Спец-
рада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Пилипен-
ко Р. Є., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри гер-
манської філології (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка). Опоненти: Стеріополо О. І., доктор філол. наук, 
завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології (Ки-
ївський національний лінгвістичний університет); Гавриш М. М., 
кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри німецької мови 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»). (385/2)

Фант Микола Олександрович, викладач кафедри герман-
ської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка: 
«Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерх-
ньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 26.133.08 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка МОН України (04053, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науко-
вий керівник – Долгополова Л. А., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри німецької філології та перекладу і прикладної 
лінгвістики (Київський національний лінгвістичний університет). 
Опоненти: Приходько А. М., доктор філол. наук, професор, за-
відувач кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький на-
ціональний технічний університет); Снісаренко І. Є., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри германської філології (Кі-
ровоградський державний педагогічний університет імені Воло-
димира Винниченка). (405/2)

Левицька Олена Юріївна, філолог І категорії Навчальної лабо-
раторії методики викладання східних мов та інформатики Інсти-
туту філології Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка: «Романтичний період творчості Морі Оґая: про-
блематика, поетика» (10.01.04 – література зарубіжних країн). 
Спецрада Д 26.001.39 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бон-
даренко І. П., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
китайської, корейської та японської філології (Інститут філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Шимчишин М. М., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри теорії та історії світової літератури імені про-
фесора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний уні-
верситет); Осадча Ю. В., кандидат філол. наук, докторант відділу 
світової літератури (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України). (421/2)

Половинкіна Марія Ігорівна, тимчасово не працює: «Семан-
тика та прагматика кольороназв у польському поетичному дис-
курсі (кінець XIX – перша половина XX століття)» (10.02.03 – 
слов’янські мови). Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства 
імені О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевсько-
го, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий керівник – Даниленко Л. І., 
кандидат філол. наук, доцент, старший науковий співробітник 
відділу західно- і південнослов’янських мов (Інститут мовознав-
ства імені О. О. Потебні НАН України). Опоненти: Баландіна Н. Ф., 

доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри журналісти-
ки (Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка); Дем’яненко Н. Б., кандидат філол. наук, доцент 
кафедри полоністики (Інститут філології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка). (426/2)

Коломієць Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри історії україн-
ської літератури Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна МОН України: «Творчість О. Копиленка і соцреа-
лістична парадигма 1920 – 1950-х років» (10.01.01 – українська 
література). Спецрада К 64.051.07 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий керівник – 
Сподарець М. П., кандидат філол. наук, доцент кафедри історії 
української літератури (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Турган О. Д., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри культурології та укра-
їнознавства (Запорізький державний медичний університет МОЗ 
України); Мельников Р. В., кандидат філол. наук, доцент, завіду-
вач кафедри української та світової літератури (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН 
України). (473/2)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Авдєєнко Юлія Леонідівна, географ І категорії кафедри зем-

лезнавства та геоморфології Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка: «Палеогеографічні умови карстових 
районів Криму і Придністров’я у пізньому плейстоцені та голо-
цені» (11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія). Спецрада 
Д 26.001.45 у Київському національному університеті імені Тара-
са Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Герасимен-
ко Н. П., доктор географ. наук, професор кафедри землезнав-
ства та геоморфології (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Матвіїшина Ж. М., доктор географ. 
наук, професор, завідувач відділу палеогеографії (Інститут гео-
графії НАН України); Пархоменко О. Г., кандидат географ. наук, 
доцент, завідувач кафедри географії (Чернігівський національ-
ний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). (36/2)

Тиханович Євген Євгенійович, асистент кафедри фізичної 
географії Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Поширення і динаміка лавинних природних територі-
альних комплексів в Українських Карпатах» (11.00.01 – фізич-
на географія, геофізика і геохімія ландшафтів). Спецрада Д 
26.001.45 у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Біланюк В. І., 
кандидат географ. наук, доцент, декан географічного факуль-
тету (Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Пащенко В. М., доктор географ. наук, професор, 
головний редактор Київського географічного щорічника (Укра-
їнське географічне товариство); Міхелі С. В., кандидат географ. 
наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (37/2)

Нич Тетяна Василівна, асистент кафедри економічної та со-
ціальної географії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Суспільно-географічні аспекти дослідження 
формування інтелектуального потенціалу Хмельницької облас-
ті» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). Спецрада 
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К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Михайла 
Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий керівник – 
Мезенцев К. В., доктор географ. наук, професор, в. о. завіду-
вача кафедри економічної та соціальної географії (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Шаблій О. І., доктор географ. наук, професор, завідувач кафе-
дри економічної і соціальної географії (Львівський національний 
університет імені Івана Франка); Грицку В. С., кандидат географ. 
наук, доцент, доцент кафедри економічної географії та екологіч-
ного менеджменту (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). (324/2)

Майстер Андрій Анатолійович, старший науковий співробітник 
держбюджетної теми Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки: «Геопросторова диференціація рівнів 
господарської освоєності території Волинської області» (11.00.02 – 
економічна та соціальна географія). Спецрада К 76.051.04 у Чер-
нівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 
МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; 
тел. (0372) 52-62-35). Науковий керівник – Лажнік В. Й., канди-
дат географ. наук, професор, професор кафедри країнознавства 
і міжнародних відносин (Східноєвропейський національний уні-
верситет імені Лесі Українки). Опоненти: Підгрушний Г. П., доктор 
географ. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
суспільно-географічних досліджень (Інститут географії НАН Укра-
їни); Круль Г. Я., кандидат географ. наук, доцент, доцент кафедри 
географії та менеджменту туризму (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича). (326/2)

Добинда Ірина Петрівна, асистент кафедри фізичної геогра-
фії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича: «Історико-культурні 
рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-гео-
графічна оцінка» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). 
Спецрада К 76.051.04 у Чернівецькому національному універси-
теті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. 
Михайла Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий ке-
рівник – Круль В. П., доктор географ. наук, професор, завідувач 
кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). 
Опоненти: Яворська В. В., доктор географ. наук, професор, про-
фесор кафедри економічної та соціальної географії (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова); Кузишин А. В., 
кандидат географ. наук, доцент, декан географічного факульте-
ту (Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка). (327/2)

Данильченко Олена Сергіївна, старший викладач кафедри 
загальної та регіональної географії Сумського державного пе-
дагогічного університету імені A. C. Макаренка: «Геоекологічний 
аналіз річкових басейнів території Сумської області» (11.00.11 – 
конструктивна географія і раціональне використання природних 
ресурсів). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Нешатаєв Б. М., доктор географ. наук, професор, за-
відувач кафедри загальної та регіональної географії (Сумський 
державний педагогічний університет імені A. C. Макаренка). Опо-
ненти: Калько А. Д., доктор географ. наук, професор, декан при-
родничо-географічного факультету, завідувач кафедри геогра-

фії і туризму (Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені Степана Дем’янчука); Білоус Л. Ф., кандидат географ. наук, 
доцент кафедри фізичної географії та геоекології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). (376/2)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри криміно-

логії та кримінально-виконавчого права Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія»: «Фінансове шахрайство 
в інвестиційно-будівельній сфері: кримінологічне дослідження» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному уні-
верситеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий 
керівник – Дрьомін В. М., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки 
України, завідувач кафедри кримінології та кримінально-вико-
навчого права (Національний університет «Одеська юридична 
академія» МОН України). Опоненти: Кулик О. Г., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ криміноло-
гічних досліджень та проблем запобігання злочинності (Держав-
ний науково-дослідний інститут МВС України); Андрушко П. П., 
кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналь-
ного права та кримінології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України). (1/2)

Лисак Ярослав Андрійович, офіцер юридичної служби Голов-
ного управління оперативного забезпечення Збройних сил Укра-
їни: «Адміністративно-правове забезпечення виконання службо-
вих обов’язків військовослужбовцями України за кордоном (на 
прикладі діяльності миротворчих підрозділів» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада К 26.062.16 у Національному авіаційному уні-
верситеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Кома-
рова, 1, НАУ; тел. 406-70-35). Науковий керівник – Бородін І. Л., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
держави і права Навчально-наукового юридичного інституту (На-
ціональний авіаційний університет). Опоненти: Заросило В. О., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри управління 
безпекою та правоохоронної діяльності (Інститут права імені 
князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управлін-
ня персоналом); Чорна В. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративного права і процесу (Національна акаде-
мія внутрішніх справ). (19/2)

Слабошпицька Уляна Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Сучасні тенденції в уніфікації правового регулювання міжна-
родних спадкових відносин» (12.00.03 – цивільне право і цивіль-
ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спец-
рада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Кисіль В. І., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного 
приватного права Інституту міжнародних відносин (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Кармаза О. О., доктор юрид. наук, доцент, головний консуль-
тант Головного юридичного управління (Апарат Верховної Ради 
України); Лідовець P. A., кандидат юрид. наук, завідувач кафедри 
цивільно-правових дисциплін (Національний університет «Ост-
розька академія»). (62/2)
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Тютюнник В’ячеслав Володимирович, прокурор відділу на-
гляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю і корупцією Прокуратури Черкаської 
області: «Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення за-
конного та обґрунтованого вироку суду» (12.00.09 – криміналь-
ний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник – Капліна О. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри кримінального процесу (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Шу-
мило М. Є., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри 
правосуддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Письменний Д. П., кандидат юрид. наук, професор 
кафедри кримінального процесу (Національна академія внутріш-
ніх справ). (145/2)

Проць Іванна Миколаївна, асистент кафедри правознавства 
Львівського національного університету ветеринарної медици-
ни та біотехногогій імені С. З. Ґжицького: «Відповідальність за 
правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові 
та фінансово-правові аспекти» (12.00.07 – адміністративне пра-
во і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
237-49-93). Науковий керівник – Назар Ю. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу (Львівський державний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Суббот A. I., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри спеціальних дисциплін та органі-
зації професійної підготовки (Національний університет держав-
ної податкової служби України); Баїк О. І., кандидат юрид. наук, 
асистент кафедри цивільного права та процесу (ННІ права та 
психології Національного університету «Львівська політехніка»). 
(168/2)

Грищук Аліна Борисівна, викладач кафедри адміністратив-
но-правових дисциплін Львівського державного університету 
внутрішніх справ: «Адміністративно-правове регулювання про-
фесійної підготовки державних службовців в умовах адміністра-
тивної реформи в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
35.140.02 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» 
(79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 292-87-08). Науко-
вий керівник – Ковалів М. В., кандидат юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та між-
народного права (Львівський державний університет внутрішніх 
справ МВС України). Опоненти: Собакарь А. О., доктор юрид. 
наук, професор кафедри тактико-спеціальної підготовки (Дні-
пропетровський державний університет внутрішніх справ МВС 
України); Хомишин І. Ю., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
адміністративного та інформаційного права (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»). (170/2)

Чупрікова Ірина Леонідівна, асистент кафедри криміналь-
ного процесу Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Допустимість доказів в світлі нового Кримінально-
го процесуального кодексу» (12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність). Спецрада Д 41.086.03 у Національному університе-
ті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Оде-
са, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий 
керівник – Аленін Ю. П., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, завіду-

вач кафедри кримінального процесу (Національний університет 
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: Сергєє-
ва Д. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, до-
цент кафедри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Трофименко В. М., канди-
дат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
МОН України). (178/2)

Брильова Ольга Валеріївна, начальник служби адресно-
го реєстру КП «Право»: «Правовий статус організацій робо-
тодавців, їх об’єднань як суб’єктів трудових правовідносин» 
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). 
Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська 
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтан-
ська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – По-
топахіна О. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін (Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Мель-
ник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри 
трудового та господарського права (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Шумило М. М., кандидат юрид. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий спів-
робітник відділу проблем цивільного, трудового і підприєм-
ницького права (Інститут держави і права імені В. М. Корецько-
го НАН України). (179/2)

Мельник Олександр Володимирович, асистент кафедри ци-
вільного права Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Особисті немайнові права дитини при усиновлен-
ні за законодавством України та окремих зарубіжних країн» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право). Спецрада Д 41.086.03 у Національ-
ному університеті «Одеська юридична академія» МОН України 
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). 
Науковий керівник – Глиняна К. М., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри цивільного права (Національний універ-
ситет «Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: 
Шишка Р. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач сектору 
інтелектуальної власності та інноваційних технологій кафедри 
цивільного і трудового права (Київський університет права НАН 
України); Кужко О. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри цивільного та господарського права і процесу (Міжнародний 
гуманітарний університет МОН України). (180/2)

Литвин Олександр Валерійович, помічник судді апеляційно-
го суду Черкаської області: «Кримінально-процесуальне дока-
зування у стадії судового розгляду» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність). Спецрада Д 41.086.03 у Національному уні-
верситеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науко-
вий керівник – Аленін Ю. П., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, заслужений юрист України, завіду-
вач кафедри кримінального процесу (Національний університет 
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: Пого-
рецький М. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
правосуддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Вапнярчук В. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри кримінального процесу (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України). 
(181/2)

Литвин Іван Володимирович, аспірант кафедри міжнародно-
го приватного права Інституту міжнародних відносин Київсько-
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го національного університету імені Тараса Шевченка: «При-
ватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Кисіль В. І., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри міжнародного приватного права Інституту 
міжнародних відносин (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Стефанчук Р. О., доктор юрид. 
наук, професор, проректор з наукової роботи (Національна ака-
демія прокуратури України); Кочин В. В., кандидат юрид. наук, 
вчений секретар (НДІ приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). (202/2)

Грига Марія Андріївна, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури 
Національної академії внутрішніх справ: «Криміналістичне до-
слідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийо-
мів» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 
26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 
Науковий керівник – Садченко О. О., кандидат юрид. наук, про-
фесор кафедри криміналістичних експертиз ННІ № 2, доцент (На-
ціональна академія внутрішніх справ). Опоненти: Клименко Н. І., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінально-
го права, процесу та криміналістики (Європейський університет); 
Бондар М. Є., кандидат юрид. наук, науковий співробітник лабо-
раторії криміналістичних видів досліджень (Київський НДІ судо-
вих експертиз Міністерства юстиції України). (217/2)

Хроленок Олексій Юрійович, старший оперуповноважений 
кримінальної поліції Головного управління Національної полі-
ції у Харківській області: «Правові основи систематизації пока-
рань в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Харків-
ському національному університеті внутрішніх справ МВС Укра-
їни (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-
81-81). Науковий керівник – Шинкарьов Ю. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисци-
плін (Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди). Опоненти: Трубников В. М., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Бай-
лов А. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кри-
мінального права та кримінології факультету № 1 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ). (263/2)

Авдєєв Олександр Робертович, головний спеціаліст-юрис-
консульт юридичного сектору державної екологічної інспекції 
північно-західного регіону Чорного моря: «Адміністративно-
правові заходи протидії контрабанді наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин та фальсифікованих лікарських засобів» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у Міжрегіональній 
академії управління персоналом МОН України (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Фе-
дотов О. П., кандидат юрид. наук, доцент кафедри морського та 
митного права (Національний університет «Одеська юридична 
академія»). Опоненти: Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Університет митної 
справи та фінансів); Галабурда Н. А., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри адміністративного і кримінального права 
(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гон-
чара). (264/2)

Мартиненко Олександр Олександрович, юрисконсульт ТОВ 
«Торговий дім «Насіння»: «Теоретичні засади судової правотвор-
чості у концепції юридичного прагматизму» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових учень). 
Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дзей-
ко Ж. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії 
права та держави (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Пархоменко Н. М., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, вчений секретар 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); 
Стецик Н. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри теорії та фі-
лософії права (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (265/2)

Мамонтов Ігор Олександрович, старший викладач кафедри 
політичних наук Київського національного університету будівни-
цтва і архітектури: «Український націоналістичний рух у проти-
стоянні антидемократичним режимам у 1920-х – 1950-х роках: 
історико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія дер-
жави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 
35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12; тел. 
(032) 237-49-93). Науковий керівник – Макарчук B. C., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави і права 
(ННІ права та психології Національного університету «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Захарченко П. П., доктор юрид. наук, 
професор кафедри історії права і держави (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка); Рудий Н. Я., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 
(Львівський державний університет внутрішніх справ). (291/2)

Вовк Марія Зіновіївна, викладач кафедри цивільно-правових 
дисциплін факультету № 6 Львівського державного університе-
ту внутрішніх справ: «Кримінально-правова характеристика віку 
особи» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право). Спецрада К 35.725.02 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ МВС України (79007, 
м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 255-39-49). Науковий 
керівник – Максимович Р. Л., кандидат юрид. наук, доцент, до-
цент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 
(Львівський державний університет внутрішніх справ). Опонен-
ти: Бурдін В. М., доктор юрид. наук, професор, декан юридично-
го факультету (Львівський національний університет імені Івана 
Франка); Плисюк Н. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри кримінального права та процесу (Хмельницький універ-
ситет управління та права). (292/2)

Слюсарчук Христина Тарасівна, юрисконсульт ТОВ «Анаіс 
ЛТД»: «Бінарна опозиційність лібералізму та комунітаризму як 
філософсько-правових течій» (12.00.12 – філософія права). 
Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті 
внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоць-
ка, 26; тел. (032) 255-39-49). Науковий керівник – Грищук О. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та фі-
лософії права (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Максимов С. І., доктор юрид. наук, профе-
сор, професор кафедри філософії (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого); Горобець К. В., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри теорії держави і права (Національ-
ний університет «Одеська юридична академія»). (293/2)

Шейна Андрій Миколайович, працівник Служби безпеки Укра-
їни у Донецькій області: «Філософсько-правові засади принципу 
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демократизму у праві» (12.00.12 – філософія права). Спецрада 
К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. 
(032) 255-39-49). Науковий керівник – Грищук О. В., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії 
права (Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Максимов С. І., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри філософії (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Романова А. С., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії та філософії права (Інститут пра-
ва та психології Національного університету «Львівська політех-
ніка»). (294/2)

Гончарук Андрій Петрович, адвокат (самозайнята особа): 
«Механізм правової поведінки (загальнотеоретичний аспект)» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень). Спецрада К 26.053.18 у Національному пе-
дагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри теорії права та держави (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Герасимів Т. З., 
доктор юрид. наук, професор, декан повної вищої освіти, про-
фесор кафедри теорії та філософії права, заступник директора 
(ННІ права та психології Національного університету «Львівська 
політехніка»); Завальний А. М., кандидат юрид. наук, доцент, на-
чальник кафедри теорії держави і права (Національна академія 
внутрішніх справ України). (295/2)

Члевик Олена Володимирівна, асистент кафедри конститу-
ційного права України Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: «Свобода як категорія конституційного 
права» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університе-
ті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Ко-
лісник В. П., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри 
конституційного права України (Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Серьогін В. О., док-
тор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, 
муніципального і міжнародного права (Харківський національ-
ний університет імені В. Н. Каразіна); Коломієць Ю. М., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисци-
плін факультету права та масових комунікацій (Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ). (367/2)

Романюк Павло Віталійович, асистент кафедри конституцій-
ного права України Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого: «Конституційно-правові засади інституту 
представницького мандату в Україні» (12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національно-
му юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). На-
уковий керівник – Барабаш Ю. Г., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри конституційного права України (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Міши-
на Н. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри консти-
туційного права судово-адміністративного факультету (Національ-
ний університет «Одеська юридична академія»); Коломієць Ю. М., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету права та масових комунікацій (Харківський 
національний університет внутрішніх справ). (368/2)

Лейба Євген Васильович, викладач природничо-гуманітарно-
го коледжу Ужгородського національного університету: «Віднов-

лення втраченого судового провадження в цивільному процесі» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інститу-
ті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий 
керівник – Немеш П. Ф., кандидат юрид. наук, доцент, голова 
(Закарпатське відділення Спілки адвокатів України). Опоненти: 
Бичкова С. С., доктор юрид. наук, професор, заступник началь-
ника кафедри цивільного права і процесу (Національна академія 
внутрішніх справ); Музика Л. А., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри галузевих правових наук (Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія»). (379/2)

Бондаренко Наталія Сергіївна, асистент кафедри філософії і 
права Дніпродзержинського державного технічного університе-
ту: «Адміністративна відповідальність за жорстоке поводження 
з тваринами (порівняльно-правова характеристика законодав-
ства України та країн СНД)» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
17.051.07 у ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН 
України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 
220-97-48). Науковий керівник – Легеза Є. О., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та ад-
міністративної діяльності (Дніпропетровський державний універ-
ситет внутрішніх справ). Опоненти: Кравцова Т. М., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри юридичних дисциплін (Сум-
ська філія Харківського національного університету внутрішніх 
справ); Коваленко Н. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент ка-
федри адміністративного та митного права (Університет митної 
справи та фінансів). (391/2)

Куровський Сергій Вікторович, суддя Вищого господарського 
суду України: «Фінансово-правова охорона банківських відно-
син» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове пра-
во; інформаційне право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному 
науково-дослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий керівник – Глух М. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, проректор з навчальної та виховної 
роботи (Національний університет державної податкової служби 
України). Опоненти: Орлюк О. П., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, директор (НДІ інтелектуаль-
ної власності НАПрН України); Рядінська В. О., кандидат юрид. 
наук, старший науковий співробітник, начальник науково-орга-
нізаційного відділу (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України). (429/2)

Черниш Вадим Олегович, президент ГО «Центр з вивчення 
проблем безпеки та протидії відмиванню коштів»: «Адміністра-
тивно-правове забезпечення контролю за діяльністю розвіду-
вальних органів України» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
26.732.01 у Державному науково-досліднмоу інституті МВС 
України (01011, м. Київ, пров. Кутузова, 4-а; тел. 254-95-25). На-
уковий керівник – Буханевич О. М., кандидат юрид. наук, доцент, 
керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни. Опоненти: Користін О. Є., доктор юрид. наук, професор, рек-
тор (Одеський державний університет внутрішніх справ); Тиль-
чик О. В., кандидат юрид. наук, доцент, заступник начальника 
кафедри управління та адміністративної діяльності факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівни-
ків податкової міліції (Національний університет державної по-
даткової служби України). (446/2)

Пожоджук Роман Васильович, молодший науковий співро-
бітник відділу проблем договірного права НДІ приватного права 
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і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України: 
«Захист прав споживачів за договором постачання електричної 
енергії через приєднану мережу» (12.00.03 – цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 
Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, 
вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий керів-
ник – Гриняк А. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач відділу проблем договірного права (НДІ приват-
ного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України). Опоненти: Шишка Р. Б., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач сектору інтелектуальної власності та інноваційних 
технологій (Київський університет права НАН України); Майда-
ник Л. Р., кандидат юрид. наук, асистент кафедри інтелектуаль-
ної власності (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (506/2)

Гринь Тетяна Григорівна, тимчасово не працює: «Правове регу-
лювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняль-
но-правовий аспект» (12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Іншин М. І., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права соці-
ального забезпечення (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Костюк В. Л., доктор юрид. наук, 
доцент, заступник завідувача відділу (Головне науково-експертне 
управління Апарату Верховної Ради України); Гробова A. A., канди-
дат юрид. наук, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін 
(Академія муніципального управління). (558/2)

Філютович-Герасименко Вікторія Сергіївна, інспектор відді-
лу соціально-гуманітарної роботи Харківського національного 
університету внутрішніх справ: «Адміністративно-правові засади 
протидії незаконному гральному бізнесу в Україні» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформацій-
не право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному 
університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. 50-річчя СРСР, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – 
Безпалова О. І., доктор юрид. наук, доцент, начальник кафедри 
адміністративної діяльності ОВС (Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ). Опоненти: Миколенко О. І., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та 
господарського права (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова); Хрістинченко Н. П., кандидат юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного право-
знавства Інституту права імені князя Володимира Великого (Між-
регіональна академія управління персоналом). (559/2)

Савіцький Роман Євгенович, виконавчий директор ДП «За-
карпатський цеолітовий завод»: «Адміністративний примус в ді-
яльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському на-
ціональному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, 
м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27; тел. 739-81-81). Науковий 
керівник – Дрозд О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративної діяльності (Національна академія вну-
трішніх справ). Опоненти: Безпалова О. І., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративної діяльності ОВС 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); Ман-
жула А. А., кандидат юрид. наук, доцент, докторант докторантури 
та ад’юнктури (Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ). (560/2)

Зеленський Віталій Миколайович, аспірант кафедри трудо-
вого права та права соціального забезпечення Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: «Правове регулю-
вання прийняття на роботу за конкурсом» (12.00.05 – трудове 
право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Тищенко О. В., доктор 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Клемпарський М. М., доктор 
юрид. наук, професор кафедри кримінального права та криміно-
логії (Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Барабаш Г. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри на-
глядово-профілактичної діяльності (Національний університет 
цивільного захисту). (561/2)

Коляда Марія Олександрівна, тимчасово не працює: «Інтегра-
ція національного законодавства у сфері соціального партнерства 
до законодавства Європейського Союзу» (12.00.05 – трудове пра-
во; право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-
31-41). Науковий керівник – Прилипко С. М., доктор юрид. наук, 
професор, академік НАПрН України, професор кафедри трудового 
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого). Опоненти: Обушенко О. М., доктор юрид. наук, професор, 
проректор (Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ); Рунова Н. О., кандидат юрид. наук, приватний нотаріус (Ки-
ївський міський нотаріальний округ). (562/2)

Рябова Катерина Олексіївна, молодший науковий співро-
бітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України: «Способи інвестування будівни-
цтва (господарсько-правовий аспект)» (12.00.04 – господарське 
право; господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 26.500.01 
у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 
23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий керівник – Поєдинок В. В., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського 
права (Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). Опоненти: Демченко С. Ф., доктор юрид. наук, доцент, по-
мічник президента НАН України; Гарагонич О. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського 
права та процесу (ТОВ «Академія адвокатури України»). (563/2)

Русских Валерій Олександрович, президент Міжнародного 
благодійного фонду Святого Миколая: «Адміністративно-право-
ве регулювання діяльності благодійних організацій» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному 
університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. 50-річчя СРСР, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – 
Дрозд О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адмі-
ністративної діяльності (Національна академія внутрішніх справ). 
Опоненти: Юнін О. С., доктор юрид. наук, доцент, начальник фа-
культету заочного навчання працівників ОВС (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ); Хрістинченко Н. П., 
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного 
права та порівняльного правознавства Інституту права імені кня-
зя Володимира Великого (Міжрегіональна академія управління 
персоналом). (564/2)

Ушверідзе Давид Партенович, тимчасово не працює: «Пра-
вове регулювання виникнення трудових правовідносин з дер-
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жавними службовцями» (12.00.05 – трудове право; право со-
ціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Іншин М. І., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лукаш С. С., 
доктор юрид. наук, професор, директор (Сумська філія Харків-
ського національного університету внутрішніх справ); Обушен-
ко Н. М., кандидат юрид. наук, науковий співробітник секрета-
ріату Вченої ради (Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ). (565/2)

Черник Наталія Степанівна, викладач кафедри церковно-ка-
нонічних дисциплін і філософії права імені академіка УАН Івана 
Луцького Івано-Франківського університету права імені Короля 
Данила Галицького: «Філософсько-правові засади творення 
української держави і права на початку XX століття в контексті 
християнської доктрини» (12.00.12 – філософія права). Спец-
рада Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 520-
08-89). Науковий керівник – Кушакова-Костицька Н. В., кандидат 
юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
філософії права та юридичної логіки (Національна академія вну-
трішніх справ). Опоненти: Меленко С. Г., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри Європейського права та порівняльно-
го правознавства (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича); Севрюков Д. Г., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри теорії права та міжнародної інформації (Ін-
ститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»). (566/2)

Горбач Дмитро Олегович, оперуповноважений відділу бо-
ротьби зі злочинами у сфері протиправного контенту та гос-
подарської діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю 
ГУМВС України у Київській області: «Адміністративно-правовий 
статус Національної гвардії України» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 
27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Безпалова О. І., доктор 
юрид. наук, доцент, начальник кафедри адміністративної діяль-
ності ОВС (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Стародубцев A. A., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри державно-правових дисциплін (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна); Дрозд О. Ю., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративної ді-
яльності (Національна академія внутрішніх справ). (568/2)

Кумейко Андрій Вікторович, співробітник 2 управління ГУ 
БКОЗ Служби безпеки України: «Адміністративно-правовий 
статус Служби безпеки України у системі суб’єктів протидії зло-
чинності» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківсько-
му національному університеті внутрішніх справ МВС України 
(61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27; тел. 739-81-81). 
Науковий керівник – Лошицький М. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри адміністративного права і процесу 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Безпало-
ва О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адмі-
ністративної діяльності ОВС (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ); Трофімцов В. А., кандидат юрид. наук, 
начальник юридичного департаменту (Юридична компанія «Льва 
Толстого», м. Київ). (570/2)

Кошиков Денис Олександрович, заступник начальника Управ-
ління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіс-
кальної служби у Харківській області: «Адміністративно-правові 
засади діяльності підрозділів поліції особливого призначення» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському на-
ціональному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, 
м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27; тел. 739-81-81). Науковий 
керівник – Безпалова О. І., доктор юрид. наук, доцент, началь-
ник кафедри адміністративної діяльності ОВС (Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ). Опоненти: Юнін О. С., 
доктор юрид. наук, доцент, начальник факультету заочного на-
вчання працівників ОВС (Дніпропетровський державний універ-
ситет внутрішніх справ); Дрозд О. Ю., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри адміністративної діяльності (Національна 
академія внутрішніх справ). (571/2)

Філіпська Наталія Олександрівна, старший лаборант кафе-
дри психології та педагогіки факультету № 3 Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ: «Конституційно-право-
вий статус дітей з обмеженими можливостями» (12.00.02 – кон-
ституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 64.700.02 
у Харківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Л. Ландау, 27; тел. (0572) 
52-30-51). Науковий керівник – Марчук М. І., кандидат юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри конституційного та міжнарод-
ного права факультету № 4 (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ). Опоненти: Бисага Ю. М., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри 
конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»); Воронов М. М., кан-
дидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, 
муніципального і міжнародного права (Харківський національ-
ний університет імені В. Н. Каразіна). (572/2)

Кабаченко Марина Олександрівна, аспірант кафедри трудо-
вого права та права соціального забезпечення Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: «Міжнародно-пра-
вові стандарти оплати праці» (12.00.05 – трудове право; право 
соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Щербина В. І., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри трудового права та права соціального забез-
печення (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Ярошенко О. М., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри трудового права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого); Шумило М. М., кандидат 
юрид. наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприєм-
ницького права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України). (575/2)

Рогачов Юрій Миколайович, адвокат, адвокатське бюро «Ро-
гачова»: «Публічне адміністрування у сфері справляння податків 
і зборів в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Діхтієвський П. В., док-
тор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністратив-
ного права (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Савченко Л. А., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, перший прорек-
тор (Національний університет державної податкової служби); 
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Марченко В. Б., кандидат юрид. наук, доцент кафедри правового 
регулювання економіки (ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»). (579/2)

Фільштейн Ілля Володимирович, аспірант ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»: «Право-
ва регламентація та організаційні засади створення та діяльності 
поліції Грузії: узагальнення досвіду» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 26.139.01 у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» (03115, м. Київ, вул. Львівська, 23; тел. 422-
50-19). Науковий керівник – Олефір В. І., доктор юрид. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрН України, проректор з науко-
вої роботи (ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»). Опоненти: Лошицький М. В., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри адміністративного права і 
процесу (Національна академія внутрішніх справ); Плугатар Т. А., 
кандидат юрид. наук, головний науковий співробітник відділу на-
уково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності (Дер-
жавний Науково-дослідний інститут МВС України). (583/2)

Фільштейн Михайло Володимирович, аспірант ВНЗ «Відкри-
тий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: «По-
ліцейські органи Прибалтійських держав – членів Європейського 
Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та правове забезпе-
чення діяльності в сфері внутрішньої безпеки» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 26.139.01 у ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» (03115, м. Київ, вул. 
Львівська, 23; тел. 422-50-19). Науковий керівник – Олефір В. І., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Укра-
їни, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Відкритий міжнарод-
ний університет розвитку людини «Україна»). Опоненти: Грицен-
ко В. Г., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри право-
знавства (Кіровоградський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка); Варивода В. І., кандидат юрид. 
наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності 
(Національна академія внутрішніх справ). (584/2)

Француз Анатолій Анатолійович, аспірант ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»: «Адміні-
стративно-правове регулювання охорони праці» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 26.139.01 у ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» (03115, м. Київ, вул. 
Львівська, 23; тел. 422-50-19). Науковий керівник – Олефір В. І., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, проректор з наукової роботи (ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»). Опоненти: Кузьмен-
ко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адмі-
ністративного права і процесу (Національна академія внутрішніх 
справ); Мацюк В. Я., кандидат юрид. наук, заслужений юрист 
України, перший заступник начальника (Головне оперативне 
управління ДФС України). (585/2)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Пришупа Юлія Юріївна, старший викладач кафедри іно-

земних мов і прикладної лінгвістики Навчально-наукового гу-
манітарного інституту Національного авіаційного університету: 
«Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інжене-
рів-будівельників у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.062.15 у 
Національному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-71-46). 
Науковий керівник – Булгакова Н. Б., доктор пед. наук, професор 

кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національ-
ний авіаційний університет). Опоненти: Бобрицька В. І., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри освітньої політики (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); 
Ножовнік О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри іно-
земних мов факультету міжнародної економіки та менеджменту 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»). (11/2)

Палеха Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри філо-
логічних дисциплін Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка: «Організація самостійної по-
зааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих 
навчальних закладах Великої Британії» (13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти). Спецрада Д 26.062.15 у Національно-
му авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-71-46). Науковий керів-
ник – Сулаєва Н. В., доктор пед. наук, доцент, декан психолого-
педагогічного факультету (Полтавський національний педагогіч-
ний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Бідюк Н. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики іно-
земної мови та методики викладання (Хмельницький національ-
ний університет); Ковалинська І. В., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри перекладу (Гуманітарний інститут Київського 
університету імені Бориса Грінченка). (12/2)

Міхненко Галина Едуардівна, викладач кафедри англійської 
мови технічного спрямування № 1 Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інститут»: «Форму-
вання інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах 
освітнього середовища технічного університету» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.062.15 у 
Національному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-71-46). 
Науковий керівник – Абсалямова Я. В., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри іноземних мов за фахом (Національний 
авіаційний університет). Опоненти: Лузан П. Г., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та інформа-
ційних технологій в освіті (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України); Щербина О. О., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Воєнно-диплома-
тична академія імені Євгенія Березняка). (13/2)

Косовець Олена Павлівна, викладач відділення професійної 
реабілітації інвалідів Вінницького міжрегіонального центру про-
фесійної реабілітації інвалідів «Поділля»: «Методика навчання 
інформатики учнів професійно-технічних навчальних закладів в 
умовах інклюзії» (13.00.02 – теорія та методика навчання – ін-
форматика). Спецрада Д 26.053.03 у Національному педагогіч-
ному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керів-
ник – Клочко В. І., доктор пед. наук, професор, професор ка-
федри вищої математики (Вінницький національний технічний 
університет). Опоненти: Семеріков С. О., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фундаментальних і соціально-гума-
нітарних дисциплін (ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет»); Струтинська О. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
інформаційних технологій і програмування (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). (17/2)

Кузьмінський Олександр Володимирович, асистент кафедри 
фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського: «Формування астрономічних знань учнів основної та 
старшої школи з використанням електронних освітніх ресурсів» 
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(13.00.02 – теорія та методика навчання – астрономія). Спецрада 
Д 26.053.06 у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пирого-
ва, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Чурюмов К. І., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач відділу малих тіл сонячних систем Астрономічної 
обсерваторії кафедри астрономії та фізики космосу (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Мартинюк М. Т., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, завідувач кафедри фізики і астрономії та мето-
дики їх викладання (Уманський державний педагогічний універ-
ситет імені Павла Тичини); Мирошніченко Ю. Б., кандидат пед. 
наук, методист відділу освіти (Миронівська райдержадміністра-
ція). (63/2)

Бажмін Володимир Борисович, завідувач учбової частини На-
вчально-методичного центру Державного комплексу соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів: «Допрофесійна підготовка підлітків 
з порушенням функцій опорно-рухового апарату в центрах со-
ціальної реабілітації» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спец-
рада Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м.Київ-30, вул. 
Пирогова, 9; тел. (044) 486-80-38). Науковий керівник – Шев-
цов А. Г., доктор пед. наук, професор, начальник Управління 
ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України. Опо-
ненти: Вихляєв Ю. М., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри фізичного виховання (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут»); Дітков-
ська Л. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри інозем-
них мов та інформаційно-комунікаційних технологій (Академія 
праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок 
України). (64/2)

Білан Андрій Миколайович, учитель інформатики загально-
освітньої спеціалізованої школи І ступеня № 36 з поглибленим 
вивченням іноземних мов, м. Чернігів: «Методика навчання 
майбутніх вчителів технологій основам електронного облад-
нання сучасних автомобілів» (13.00.02 – теорія та методика на-
вчання технологій). Спецрада Д 26.053.19 у Національному пе-
дагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Гетта В. Г., кандидат пед. наук, професор, професор 
кафедри технологічної освіти та інформатики (Чернігівський на-
ціональний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). Опо-
ненти: Цина А. Ю., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри виробничо-інформаційних технологій та БЖД (Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); 
Зікій Г. С., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загаль-
нотехнічних дисциплін (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). (78/2)

Гайдамака Олена Василівна, завідувач сектору профільної се-
редньої освіти Інституту модернізації змісту освіти МОН України: 
«Поліхудожнє виховання молодших школярів на уроках предме-
тів естетичного циклу» (13.00.07 – теорія і методика виховання). 
Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН Украї-
ни (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). 
Науковий керівник – Масол Л. М., кандидат пед. наук, старший 
науковий співробітник. Опоненти: Щолокова О. П., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри фортепіанного виконавства 
і світової художньої культури (Інститут мистецтв Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова); Семко М. І., 
кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри мистецької під-
готовки (Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). (125/2)

Перцов Олександр Володимирович, заступник начальника 
управління департаменту захисту національної державності СБУ, 
м. Київ: «Розвиток військової освіти на Єлисаветградщині (друга 
половина XIX – початок XX століття)» (13.00.01 – загальна педа-
гогіка та історія педагогіки). Спецрада К 23.053.02 у Кіровоград-
ському державному педагогічному університеті імені Володи-
мира Винниченка МОН України (25006, м. Кіровоград, вул. Шев-
ченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Радул О. С., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки до-
шкільної та початкової освіти (Кіровоградський державний педа-
гогічний університет імені Володимира Винниченка). Опоненти: 
Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри со-
ціальної педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини); Щербина В. Ю., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки, пси-
хології та освітнього менеджменту (Херсонський державний уні-
верситет). (127/2)

Стукаленко Зоя Михайлівна, аспірант кафедри педагогі-
ки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка: 
«Формування професійної толерантності майбутнього вчителя 
музичного мистецтва в процесі фахової підготовки» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 23.053.02 у 
Кіровоградському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Винниченка МОН України (25006, м. Кірово-
град, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керів-
ник – Черкасов В. Ф., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін 
(Кіровоградський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка). Опоненти: Цокур О. С., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова); Овчаренко Н. А., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри методики музич-
ного виховання, співу та хорового диригування (Криворізький 
педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет»). (128/2)

Трубачова Дар’я Володимирівна, старший викладач кафедри 
романо-германської філології Інституту іноземної філології На-
ціонального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: 
«Дидактичні умови формування комунікативної діяльності май-
бутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних 
дисциплін» (13.00.09 – теорія навчання). Спецрада Д 26.452.01 в 
Інституті педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 
52-д; тел. 481-37-71). Науковий керівник – Кизенко В. І., канди-
дат пед. наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник відділу дидактики (Інститут педагогіки НАПН 
України). Опоненти: Осадченко І. І., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри теорії та методики початкової освіти (Мико-
лаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського); 
Хом’як А. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри при-
кладної лінгвістики (Східноєвропейський національний універси-
тет імені Лесі Українки). (154/2)

Король Володимир Петрович, асистент кафедри техноло-
гічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницько-
го державного педагогічного університету імені Михайла Ко-
цюбинського: «Формування у майбутніх учителів технологій 
професійної компетентності з основ аграрного виробництва» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 
05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті 
імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий керівник – 
Гуревич P. C., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
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НАПН України, директор Інституту магістратури, аспірантури, 
докторантури (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Ткачук С. І., доктор 
пед. наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету, 
завідувач кафедри професійної освіти та технологій за профіля-
ми (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини); Кільдеров Д. Е., кандидат пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та 
комп’ютерної графіки (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). (187/2)

Литвин Віталій Андрійович, асистент кафедри архітектурного 
проектування Національного університету «Львівська політех-
ніка»: «Формування інформаційної культури майбутніх архітек-
торів у професійній підготовці вищого навчального закладу» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 
05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному універси-
теті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Він-
ниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий ке-
рівник – Руденко Л. А., кандидат пед. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу практичної психології (Львівський 
науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України). Опоненти: Козяр М. М., доктор пед. наук, про-
фесор, ректор (Львівський державний університет безпеки жит-
тєдіяльності); Кадемія М. Ю., кандидат пед. наук, доцент, завіду-
вач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті 
(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського). (188/2)

Оверко Наталія Ярославівна, викладач спецтехнології 
Львівського вищого професійного політехнічного училища: 
«Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціаль-
них дисциплін професійно-технічних навчальних закладів 
кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада 
Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному уні-
верситеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, 
м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науко-
вий керівник – Руденко Л. А., кандидат пед. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу практичної психології 
(Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України). Опоненти: Щербак О. І., док-
тор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
директор (Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка); Шевченко Л. С., кандидат пед. наук, до-
цент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в 
освіті (Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). (189/2)

Касьян Тетяна Костянтинівна, доцент кафедри образотвор-
чого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницького: «Організа-
ція навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринос-
лавщині у другій половині XIX – початок XX століття» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 73.053.02 
у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмель-
ницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; 
тел. (0472) 37-21-42). Науковий керівник – Лодатко Є. О., доктор 
пед. наук, професор (Черкаський національний університет іме-
ні Богдана Хмельницького). Опоненти: Ваховський Л. Ц., доктор 
пед. наук, професор, директор Інституту історії, міжнародних 
відносин і соціально-політичних наук (Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Білецький О. А., кандидат 
пед. наук, доцент кафедри педагогіки (Донбаський державний 
педагогічний університет). (199/2)

Михайленко Ольга Анатоліївна, аспірант кафедри методики 
навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту фі-
лології Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: «Методика навчання майбутніх філологів стратегій пись-
мового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на 
англійську» (13.00.02 – теорія та методика навчання – германські 
мови). Спецрада К 26.001.49 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Шовковий В. М., доктор пед. наук, професор кафедри за-
гального мовознавства та класичної філології (Інститут філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Задорожна І. П., доктор пед. наук, професор, завіду-
вач кафедри практики англійської мови та методики її викладан-
ня (Тернопільськей національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка); Писанко М. Л., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри викладання іноземних мов й інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (Київський національний лінгвістичний 
університет). (200/2)

Воскобойніков Сергій Олегович, викладач спеціальної кафе-
дри інформаційних систем і технологій та захисту інтересів дер-
жави у сфері інформаційної безпеки ННІ інформаційної безпе-
ки Національної академії Служби безпеки України: «Педагогічні 
умови формування професійної готовності майбутніх фахівців 
інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим до-
ступом» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 73.053.02 у Черкаському національному університеті імені 
Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 81; тел. (0472) 37-21-42). Науковий керівник – Гри-
ньова М. В., доктор пед. наук, професор, декан природничого 
факультету (Полтавський національний педагогічний універси-
тет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Биков В. Ю., доктор тех. 
наук, професор, дійсний член НАПН України, директор (Інститут 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України); 
Кіріленко О. Г., кандидат пед. наук, доцент, начальник відділу 
дистанційних освітніх технологій, доцент кафедри інженерії про-
грамного забезпечення (Національний аерокосмічний універси-
тет імені М. Є. Жуковського). (216/2)

Патієвич Ольга Василівна, асистент кафедри іноземних мов 
для природничих факультетів Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка: «Методика навчання стилістичної 
унормованості наукового писемного англійського мовлення май-
бутніх фізиків в умовах магістратури» (13.00.02 – теорія та мето-
дика навчання – германські мови). Спецрада К 26.001.49 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Шовковий В. М., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри загального мовознавства та 
класичної філології (Інститут філології Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Морська Л. І., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри англійської фі-
лології (Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка); Беженар І. В., кандидат пед. наук, 
асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу (Чер-
нівецький національний університет імені Юрія Федьковича). 
(219/2)

Бачинська Ірина Анатоліївна, вчитель англійської мови При-
морської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Скадовського 
району Херсонської області: «Формування англомовної лінгвосо-
ціокультурної компетенції учнів старшої школи» (13.00.02 – теорія 
та методика навчання – германські мови). Спецрада К 26.001.49 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
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ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Заболотська О. О., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри англійської мови та 
методики її викладання (Херсонський державний університет). 
Опоненти: Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри англійської філології (Тернопільський національний пе-
дагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Боднар С. В., 
кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
(Одеський інститут фінансів Українського державного універси-
тету фінансів та міжнародної торгівлі). (220/2)

Жумбей Маріанна Михайлівна, асистент кафедри інозем-
них мов і країнознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»: «Формування загально-
культурної компетентності майбутніх менеджерів туризму у 
процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада К 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника» МОН 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. 
(0342) 75-23-51). Науковий керівник – Котик Т. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри філології та методики по-
чаткової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Гомонюк О. М., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри практичної психології 
та педагогіки (Хмельницький національний університет); Шаф-
ранський В. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського»). (227/2)

Глеб Оксана Володимирівна, викладач української мови і лі-
тератури Івано-Франківського коледжу Львівського національ-
ного аграрного університету: «Формування у старшокласників 
уміння інтерпретувати ліричні та ліро-епічні твори української 
літератури» (13.00.02 – теорія і методика навчання – українська 
література). Спецрада К 26.133.05 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудряв-
ська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Слоньов-
ська О. В., кандидат пед. наук, професор, професор кафедри 
української літератури (Інститут філології ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника»). 
Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри методики викладання української мови і 
літератури (Ніжинський державний університет імені Мико-
ли Гоголя); Овдійчук Л. М., кандидат пед. наук, допент кафе-
дри української мови та методик викладання (Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука). (258/2)

Кіндрась Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри 
східних мов ННЦ мовної підготовки Національної академії Служ-
би безпеки України: «Навчання усного турецького монологічного 
мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень)» 
(13.00.02 – теорія та методика навчання – східні мови). Спецрада 
К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тара-
са Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Асадчих О. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри китайської, корей-
ської та японської філології (Інститут філології Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Петращук О. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
авіаційної англійської мови (Інститут аеронавігації Національного 
авіаційного університету); Сорокін С. В., кандидат філол. наук, 
доцент, декан факультету сходознавства (Київський національ-
ний лінгвістичний університет). (269/2)

Семеряк Ірина Зіновіївна, асистент кафедри іноземних мов 
для природничих факультетів Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка: «Соціокогнітивний підхід до 
формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого 
спілкування майбутніх програмістів з використанням інтерне-
ту» (13.00.02 – теорія та методика навчання – германські мови). 
Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педа-
гогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України 
(46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-
58-80). Науковий керівник – Микитенко Н. О., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри іноземних мов для природничих 
факультетів (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Бігич О. Б., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри методики викладання іноземних мов (Київський 
національний лінгвістичний університет); Синекоп О. С., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови технічного 
спрямування № 2 (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»). (296/2)

Савчак Ірина Василівна, асистент кафедри іноземних мов 
і перекладу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»: «Формування готовності майбут-
ніх менеджерів туризму до діалогової комунікації українською 
мовою» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська 
мова). Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН Укра-
їни (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 
43-58-80). Науковий керівник – Луцан Н. І., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри математичних та природничих дис-
циплін початкової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Дроздова І. П., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри природничих і 
гуманітарних дисциплін (Харківський національний автомобіль-
но-дорожній університет); Овсієнко Л. М., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики на-
вчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди»). (297/2)

Шелудько Інна Віталіївна, викладач кафедри педагогіки та 
методики технологічної освіти Глухівського національного педа-
гогічного університету імені Олександра Довженка: «Підготовка 
майбутніх учителів технологій до навчання варіативних модулів 
художнього спрямування учнів 5 – 9 класів» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада К 70.052.05 у Хмель-
ницькому національному університеті МОН України (29016, 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). 
Науковий керівник – Скиба М. Є., доктор тех. наук, професор, 
ректор (Хмельницький національний університет). Опоненти: 
Грітченко А. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
професійної освіти та технологій за профілями (Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Ку-
рач М. С., кандидат пед. наук, доцент, докторант кафедри загаль-
нотехнічних дисциплін (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). (307/2)

Боднар Аліна Олександрівна, асистент кафедри теорії і ме-
тодики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка: «Підготовка майбутніх 
учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших 
школярів» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада К 70.052.05 у Хмельницькому національному універ-
ситеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Ушмарова В. В., 
кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри теорії і методики 
професійної освіти (Харківський національний педагогічний уні-
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верситет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Ажиппо О. Ю., доктор 
пед. наук, професор, ректор (Харківська державна академія фі-
зичної культури); Наумчук В. І., кандидат пед. наук, доцент, до-
цент кафедри теоретичних основ і методики фізичного вихован-
ня (Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка). (308/2)

Шпичко Інна Олександрівна, викладач циклової комісії науко-
во-природничих дисциплін Хмельницького торговельно-еконо-
мічного коледжу Київського національного торговельно-еконо-
мічного университету: «Формування соціальної компетентності 
майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підго-
товці» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада К 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті 
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. 
(0382) 72-87-04). Науковий керівник – Гомонюк О. М., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри практичної психології та пе-
дагогіки (Хмельницький національний університет). Опоненти: 
Гуревич Р. С., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор Інституту магістратури, аспірантури і 
докторантури (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського); Полуда В. В., кандидат пед. наук, 
доцент, завідувач навчально-виробничої лабораторії (Київський 
технікум готельного господарства). (309/2)

Дрожик Людмила Володимирівна, завідувач гербарієм кафе-
дри ботаніки Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г. С. Сковороди: «Формування еколого-валеологіч-
ної компетентності майбутнього вчителя у процесі природничої 
підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада К 64.053.06 у Харківському національному педагогіч-
ному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Артема, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий ке-
рівник – Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри здоров’я людини та корекційної освіти (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН 
України). Опоненти: Шапран Ю. П., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» МОН України); Кабаць-
ка О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри валеології 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). (311/2)

Науменко Наталія Вікторівна, старший лаборант кафедри 
біології Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди: «Підготовка майбутнього вчителя до фор-
мування духовного здоров’я молодших школярів» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 64.053.06 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Артема, 29; 
тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Бойчук Ю. Д., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та ко-
рекційної освіти (Харківський національний педагогічний універ-
ситет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Біда O. A., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної і по-
чаткової освіти (Черкаський національний університет імені Бог-
дана Хмельницького МОН України); Шахненко В. І., кандидат пед. 
наук, доцент, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук 
(КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» МОН України). 
(312/2)

Столяренко Тетяна Леонідівна, викладач математики, інфор-
матики, інформаційних технологій у Фармацевтичному коледжі 
Національного фармацевтичного університету: «Формування 

готовності майбутніх економістів до прогностичної діяльності 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 64.053.06 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Артема, 29; 
тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Губа A. B., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри суспільно-правових дисци-
плін і менеджменту освіти (Харківський національний педагогіч-
ний університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Стрельніков В. Ю., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри педагогіки та суспільних наук (ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі»); Майковська В. І., кан-
дидат пед. наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи 
якості товарів (Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного універси-
тету МОН України). (313/2)

Рідкозубова Світлана Олександрівна, асистент кафедри педа-
гогіки та психології професійної підготовки Харківського націо-
нального автомобільно-дорожнього університету: «Формування 
професійних комунікативних умінь іноземних студентів вищих 
технічних навчальних закладів» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада К 64.053.06 у Харківському націо-
нальному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Артема, 29; тел. (057) 700-35-27). 
Науковий керівник – Рибалко Л. С., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи (Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Волкова Н. П., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психоло-
гії (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля МОН 
України); Кіріленко О. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут» МОН України). (314/2)

Сай Дмитро Вікторович, викладач кафедри соціальної роботи, 
управління та педагогіки Чорноморського державного універси-
тету імені Петра Могили: «Формування моральних цінностей 
майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської ді-
яльності» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада К 
64.053.06 у Харківському національному педагогічному універ-
ситеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Артема, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Бутен-
ко В. Г., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України (Херсонський факультет Одеського державного універ-
ситету внутрішніх справ МОН України). Опоненти: Штефан Л. А., 
доктор пед. наук, професор, в. о. завідувача кафедри історії пе-
дагогіки та порівняльної педагогіки (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України); 
Гагарін М. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педа-
гогіки та освітнього менеджменту (Уманський державний педа-
гогічний університет імені Павла Тичини МОН України). (315/2)

Яцинік Алла Вікторівна, завідувач дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 58, м. Харків: «Розвиток організаційної 
культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі 
післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професій-
ної освіти). Спецрада К 64.053.06 у Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Артема, 29; тел. (057) 700-35-27). На-
уковий керівник – Рибалко Л. С., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи (Харківський національний педагогічний університет іме-
ні Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Пономаренко Т. О., 
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доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної пе-
дагогіки і психології (Глухівський національний педагогічний уні-
верситет імені Олександра Довженка МОН України); Білик Н. І., 
кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри педагогічної май-
стерності (Полтавський обласний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти імені М. В. Остроградського МОН України). (316/2)

Колесник Оксана Олександрівна, викладач кафедри інфор-
матики Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди: «Формування етики спілкування підлітків 
у мережі Інтернет у навчально-виховному процесі загальноосвіт-
ньої школи» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада 
К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному уні-
верситеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Артема, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Бі-
лоусова Л. І., кандидат фіз.-мат. наук, професор, завідувач ка-
федри інформатики (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Мос-
кальова Л. Ю., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної педагогіки та дошкільної освіти (Мелітопольський 
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницько-
го МОН України); Дегтярьова Г. А., кандидат пед. наук, завідувач 
кафедри методики навчання мов і літератури (КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» МОН України). (322/2)

Зігунова Інна Сергіївна, старший викладач кафедри туриз-
мознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки 
Сумського державного педагогічного університету імені A. C. Ма-
каренка: «Професійна підготовка інструкторів туристського су-
проводу у вищих навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти). Спецрада К 64.053.06 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Артема, 29; тел. (057) 700-
35-27). Науковий керівник – Лянной Ю. О., кандидат пед. наук, 
професор, директор ННІ фізичної культури, завідувач кафедри 
здоров’я людини і фізичної реабілітації (Сумський державний 
педагогічний університет імені A. C. Макаренка МОН України). 
Опоненти: Конох А. П., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри теорії та методики фізичної культури і спорту (Запорізь-
кий національний університет МОН України); Юшко О. В., канди-
дат пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання 
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» МОН України). (323/2)

Глушич Валентина Володимирівна, аспірант Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: 
«Проблеми виховання підлітків у школах США» (13.00.01 – за-
гальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада К 64.053.06 
у Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Артема, 29; 
тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Троцко A. B., доктор 
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України (Харків-
ський національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди МОН України). Опоненти: Бочарова O. A., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки 
(ВНЗ «Український католицький університет» МОН України); Ре-
мізанцева К. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземних 
мов (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України). 
(325/2)

Гуменюк Василь Васильович, асистент кафедри медицини 
катастроф і військової медицини Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького: «Організацій-
но-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої 
медичної освіти в Україні (середина XX – початок XXI століття)» 

(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада 
К 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 
МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського під-
пілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий керівник – Цюра С. Б., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соці-
альної педагогіки (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Мельничук І. М., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Черток Л. П., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних фа-
культетів (Одеський національний університет імені І. І. Мечни-
кова). (342/2)

Будз Ірина Федорівна, викладач кафедри романо-герман-
ської філології ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука»: «Розвиток 
освіти обдарованих школярів у Великій Британії» (13.00.01 – за-
гальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада К 70.145.01 
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України 
(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; 
тел. (0382) 79-59-45). Науковий керівник – Ящук І. П., доктор пед. 
наук, професор, декан факультету початкової освіти та філоло-
гії (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: 
Ковальчук О. С., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
іноземних мов (Луцький національний технічний університет); 
Коляда Т. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри со-
ціальної педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини). (343/2)

Короткіх Михайло Анатолійович, старший викладач кафедри 
тактики Військової академії: «Педагогічні умови розвитку педа-
гогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних 
закладів» (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). 
Спецрада К 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній 
академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурів-
ського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий керівник – 
Галус О. М., доктор пед. наук, професор, проректор з наукової 
роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Опо-
ненти: Теличко Н. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафе-
дри англійської філології та методики навчання іноземних мов 
(Мукачівський державний університет); Безносюк О. О., кандидат 
пед. наук, професор, старший науковий співробітник (Військо-
вий інститут Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка). (344/2)

Латуша Наталія Василівна, тимчасово не працює: «Форму-
вання професійної мобільності майбутніх агрономів у вищих 
аграрних навчальних закладах» (13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти). Спецрада К 70.145.01 у Хмельницькій гу-
манітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмель-
ницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-
59-45). Науковий керівник – Олійник Н. А., кандидат пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри фізичного виховання (Вінницький 
національний аграрний університет). Опоненти: Іванченко Є. А., 
доктор пед. наук, професор, декан обліково-фінансового фа-
культету (Одеський інститут фінансів Українського державного 
університету фінансів та міжнародної торгівлі); Штангей С. В., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри управління про-
ектами та загальнофахових дисциплін (ДВНЗ «Університет ме-
неджменту освіти» НАПН України). (345/2)

Шеремет Алла Михайлівна, старший викладач кафедри соці-
альної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національ-
ного університету: «Формування професійної готовності май-
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бутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних 
центрів матері і дитини» (13.00.04 – теорія та методика профе-
сійної освіти). Спецрада К 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-
педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. 
Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 
керівник – Романовська Л. І., доктор пед. наук, професор, завіду-
вач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Хмель-
ницький національний університет). Опоненти: Поліщук В. А., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педа-
гогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний педаго-
гічний університет імені Володимира Гнатюка); Данильчук Л. О., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психо-
логії (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 
імені Тараса Шевченка). (346/2)

Олло Василь Петрович, директор ДНЗ «Одеський навчальний 
центр № 14»: «Формування професійної компетентності слухачів 
навчальних закладів системи професійно-технічної освіти Дер-
жавної пенітенціарної служби» (13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти). Спецрада К 70.145.01 у Хмельницькій гу-
манітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмель-
ницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-
45). Науковий керівник – Телячий Ю. В., доктор істор. наук, про-
фесор, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Третяк О. С., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки і мето-
дики викладання історії та суспільних дисциплін (Чернігівський 
національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка); 
Безносюк О. О., кандидат пед. наук, професор, старший науко-
вий співробітник (Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка). (347/2)

Трухан Марія Андріївна, фахівець з персоналу ПП «ІАК «Се-
вен», м. Львів: «Формування готовності майбутніх соціальних 
педагогів до діяльності з розв’язання професійних конфліктів 
у закладах освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада К 47.104.08 у Національному університе-
ті водного господарства і природокористування МОН України 
(33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11). Науковий керівник – Ка-
лаур С. М., кандидат пед. наук, доцент (Тернопільський націо-
нальний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 
Опоненти: Волкова Н. П., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та психології (Дніпропетровський універ-
ситет імені Альфреда Нобеля); Балендр А. В., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри англійської мови (Національна академія 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького). (474/2)

Волошенко Марина Олександрівна, асистент кафедри соці-
альної роботи та кадрового менеджменту Одеського національ-
ного політехнічного університету МОН України: «Професійна під-
готовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-ко-
рекційної роботи з підлітками девіантної поведінки» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 47.104.08 у 
Національному університеті водного господарства та природо-
користування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; 
тел. (0362) 22-24-31). Науковий керівник – Корнещук В. В., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та 
кадрового менеджменту (Одеський національний політехнічний 
університет). Опоненти: Біда О. А., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького); Плато-
нова О. Г., кандидат пед. наук, доцент кафедри соціальної пе-
дагогіки (Чернігівський національний педагогічний університет 
імені Т. Г. Шевченка). (475/2)

Сьома Світлана Олексіївна, аспірант кафедри педагогіки Сум-
ського державного педагогічного університету імені А. С. Мака-
ренка: «Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біо-
логічних відділень Малої академії наук України (60-ті роки XX – 
початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада К 55.053.01 у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України 
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-95). На-
уковий керівник – Пшенична Л. В., кандидат наук з держ. управ-
ління, доцент, професор кафедри педагогіки вищої школи та 
педагогічного менеджменту (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка). Опоненти: Лавриченко Н. М., 
доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник 
(Національний центр МАН України); Грудинін Б. О., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичної освіти та ін-
форматики (Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка). (476/2)

Юхно Оксана Іванівна, викладач Сумського медичного ко-
леджу: «Діяльність політехнічних ВНЗ у контексті розвитку ви-
щої технічної освіти в Україні (друга половина XX століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада 
К 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті 
імені А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Ромен-
ська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Ніколаї Г. Ю., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри мистецької пе-
дагогіки та хореографії (Сумський державний педагогічний уні-
верситет імені А. С. Макаренка). Опоненит: Год Б. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та мето-
дики навчання історії (Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка); Ворох А. О., кандидат пед. 
наук, доцент, заступник керівника Навчально-наукового профе-
сійно-педагогічного інституту (Українська інженерно-педагогічна 
академія). (477/2)

Іваненко Людмила Василівна, старший викладач кафедри 
суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівсько-
го обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К. Д. Ушинського: «Проблеми формування милосердя у дітей 
шкільного віку в Україні (друга половина XX – початок XXI століт-
тя)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада К 55.053.01 у Сумському державному педагогічному універ-
ситеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. 
Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – За-
вацька Л. М., кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної педагогіки (Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Сейко Н. А., доктор 
пед. наук, професор, проректор з наукової і міжнародної робо-
ти (Житомирський державний університет імені Івана Франка); 
Корж-Усенко Л. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту (Сум-
ський державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка). (478/2)

Донченко Вікторія Миколаївна, фахівець відділу міжнародних 
зв’язків Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка: «Організаційно-педагогічні засади управлін-
ня міжнародною діяльністю в державних університетах США» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецра-
да К 55.053.01 у Сумському державному педагогічному універ-
ситеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. 
Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Лис-
топад О. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри пе-
дагогіки (Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка). Опоненти: Огієнко О. І., доктор пед. наук, про-
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фесор, головний науковий співробітник відділу зарубіжних сис-
тем педагогічної освіти і освіти дорослих (Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України); Кучай Т. П., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти 
(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельниць-
кого). (479/2)

Чжоу Нань, аспірант кафедри валеології Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна: «Формування 
еколого-валеологічної культури китайських студентів засоба-
ми рекреаційного туризму» (13.00.07 – теорія та методика ви-
ховання). Спецрада К 64.051.19 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-01). Науковий керівник – 
Ткачова Н. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опо-
ненти: Москальова Л. Ю., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної 
освіти (Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького МОН України); Бутенко Н. І., кан-
дидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології 
й освітнього менеджменту (Херсонський державний університет 
МОН України). (533/2)

Курільченко Валерія Валеріївна, викладач Центру довузів-
ської освіти Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна: «Формування інтелектуальної культури учнів під-
літкового віку в Центрі довузівської освіти класичного універ-
ситету» (13.00.07 – теорія та методика виховання). Спецрада К 
64.051.19 у Харківському національному університеті імені В. Н. 
Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-52-01). Науковий керівник – Ткачова Н. О., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та пе-
дагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Зеленов Є. А., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Схід-
ноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
МОН України); Попов В. Д., кандидат пед. наук, учитель право-
знавства (Харківська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 62 
Харківської міськради). (535/2)

Женьцян Сан, тимчасово не працює: «Методика удосконален-
ня рухових якостей і функціональної підготовленості студентів 
університетів з ураженнями опорно-рухового апарату на за-
няттях з пауерліфтингу» (13.00.02 – теорія та методика навчан-
ня – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К 64.051.19 
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 
707-52-01). Науковий керівник – Школа О. М., кандидат пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання (КЗ «Хар-
ківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради). 
Опоненти: Єрмаков С. С., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри ТМФВ ОЛФК (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди МОН України); Арзютов Г. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичного ви-
ховання і єдиноборств (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова МОН України). (536/2)

Ху Ціїн, аспірант кафедри валеології Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна: «Формування етно-
естетичної культури студентів у виховному просторі університе-
тів КНР» (13.00.07 – теорія та методика виховання). Спецрада 
К 64.051.19 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свобо-

ди, 4; тел. (057) 707-52-01). Науковий керівник – Ткачова Н. О., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальної пе-
дагогіки та педагогіки вищої школи (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: 
Бутенко В. Г., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, професор кафедри загальноправових та соці-
ально-гуманітарних дисциплін (Херсонський факультет Одесь-
кого державного університету внутрішніх справ МВС України); 
Парфьонова О. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри інозем-
них мов (Харківський національний університет радіоелектро-
ніки МОН України). (537/2)

Радиш Олена Юліанівна, керівник фізичного виховання Дні-
пропетровського педагогічного училища ДГУ: «Проектування 
розвитком загальноосвітнього навчального закладу в сучасних 
умовах» (13.00.06 – теорія та методика управління освітою). 
Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-а; тел. 481-38-06). 
Науковий керівник – Рябова З. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри управління навчальними закладами та педа-
гогіки вищої школи (Інститут менеджменту та психології ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: 
Галус О. М., доктор пед. наук, професор, проректор з наукової 
роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія); По-
чуєва О. О., кандидат пед. наук, провідний фахівець відділу за-
безпечення якості освіти та інноваційного розвитку (Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця). 
(569/2)

Касьян Сергій Петрович, директор Навчально-методичного 
центру організації дистанційного навчання ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України: «Управління документоо-
бігом у закладах післядипломної педагогічної освіти на засадах 
хмарних технологій» (13.00.06 – теорія і методика управління 
освітою). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-а; 
тел. 481-38-06). Науковий керівник – Рябова З. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри управління навчальними 
закладами та педагогіки вищої школи (Інститут менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України). Опоненти: Самойленко О. М., доктор пед. наук, доцент, 
професор кафедри математики (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського); Одайник С. Ф., канди-
дат пед. наук, проректор з питань зовнішнього оцінювання та 
моніторингу якості освіти, доцент кафедри менеджменту освіти 
(КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
облради). (577/2)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Гончарь Олена Миколаївна, асистент кафедри офталь-

мології Харківського національного медичного університету 
МОЗ України: «Ефективність застосування донатора оксиду 
азоту в лікуванні хворих на первинну відкритокутову глауко-
му» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ 
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова 
НАМН України» (65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51; 
тел. (048) 729-84-62). Науковий керівник – Бездітко П. А., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології 
(Харківський національний медичний університет МОЗ Украї-
ни). Опоненти: Недзвецька О. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри офтальмології (Харківська медична акаде-
мія післядипломної освіти МОЗ України); Леус М. Ф., доктор 
мед. наук, професор, керівник лабораторії біохімії (ДУ «Інсти-
тут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН 
України»). (28/2)
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Тітова Юлія Павлівна, асистент кафедри патологічної та топо-
графічної анатомії Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Патоморфологічна 
характеристика венозних судин при їх індукованому склерозу-
ванні» (14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 17.600.04 у 
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України 
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. 224-64-69). 
Науковий керівник – Іркін І. В., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри патологічної та топографічної анатомії (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Тертишний С. І., доктор мед. наук, доцент, 
професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини 
(Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Гич-
ка С. Г., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології і 
судової медицини (Київський медичний університет УАНМ). (29/2)

Гуменюк Наталія Анатоліївна, молодший науковий співробіт-
ник ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»: 
«Етіологічні та клініко-патогенетичні особливості перебігу ме-
нінгоенцефалітів у хворих на СНІД» (14.01.15 – нервові хворо-
би). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка 
Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий керівник – Гоженко А. І., 
доктор мед. наук, професор, директор (ДП «Український НДІ ме-
дицини транспорту МОЗ України»). Опоненти: Волошина Н. П., 
доктор мед. наук, професор, керівник відділу нейроінфекцій та 
розсіяного склерозу (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нар-
кології НАМН України»); Стоянов О. М., доктор мед. наук, доцент, 
професор кафедри нервових хвороб (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (30/2)

Рябухін Костянтин Васильович, завідувач відділення № 7 у 
КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я»: 
«Комплексна терапія алкогольної залежності у жінок з урахуван-
ням особливостей їх ґендерного статусу» (14.01.17 – нарколо-
гія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка 
Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий керівник – Аймедов К. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної допо-
моги, загальної та медичної психології (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Мінко О. І., док-
тор мед. наук, професор, керівник відділу клінічної та соціаль-
ної наркології (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України»); Овчаренко М. О., доктор мед. наук, доцент, за-
відувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології (ДЗ 
«Луганський державний медичний університет» МОЗ України). 
(31/2)

Крилова Ольга Борисівна, асистент кафедри сімейної меди-
цини, народної і нетрадиційної медицини та санології Харківської 
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Клініко-
метаболічні і гормональні фактори формування здоров’я дівча-
ток підліткового віку в залежності від маси тіла» (14.01.10 – пе-
діатрія). Спецрада Д 64.609.02 у Харківській медичній академії 
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Кор-
чагінців, 58; тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник – Цодіко-
ва О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри полі-
клінічної педіатрії (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України). Опоненти: Богмат Л. Ф., доктор мед. наук, 
професор, керівник відділення кардіоревматології (ДУ «Інститут 
охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»); Шкіряк-
Нижник З. А., доктор мед. наук, професор, керівник відділення 
медичних та психосоціальних проблем здоров’я сім’ї (ДУ «Інсти-
тут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»). (32/2)

Лісконог Ганна Геннадіївна, лікар-психіатр ТМО «психіатрія» 
у м. Києві: «Афективно-маячні розлади, коморбідні з серцево-су-
динною патологією, у жінок похилого віку (клініко-психопатоло-
гічні особливості, механізми формування, психотерапія та пси-
хопрофілактика)» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 
у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 
(61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-87). 
Науковий керівник – Курило В. О., доктор мед. наук, доцент, 
доцент кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної 
психології, наркології та сексології (Запорізький державний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Кожина Г. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, нар-
кології та медичної психології (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України); Маркова М. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри сексології та медичної психології 
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ Укра-
їни). (54/2)

Шевченко Катерина Миколаївна, викладач кафедри гісто-
логії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: 
«Вплив пренатальної гіпоксії на ембріональне формування гіс-
тоархітектури та ультраструктури передсердного міокарда щу-
рів» (14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). Спецрада Д 
08.601.03 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9; тел. 
(0562) 31-22-57). Науковий керівник – Твердохліб І. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: 
Федонюк Л. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
медичної біології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Міша-
лов В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри судо-
вої медицини (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (58/2)

Хайсам Мохаммад Юсеф Абу-Фардех, тимчасово не працює: 
«Ендопротезування колінного суглоба при пухлинному уражен-
ні довгих кісток, що його утворюють (клінічна оцінка способів 
ендопротезування)» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). 
Спецрада Д 08.601.03 у Донецькому національному медично-
му університеті імені Максима Горького МОЗ України (84331, 
м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39; тел. (099) 060-36-
65). Науковий керівник – Климовицький В. Г., доктор мед. наук, 
професор, директор НДІ травматології та ортопедії (Донецький 
національний медичний університет імені Максима Горького 
МОЗ України). Опоненти: Дігтяр В. А., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри дитячої хірургії (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»); Івченко Д. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри травматології та ортопедії (Запо-
різький державний медичний університет). (59/2)

Слободянюк Дмитро Павлович, заступник начальника Управ-
ління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів ДУС: 
«Клініко-психологічні особливості, психокорекція і психо-
профілактика дезадаптації у студентів з соціальною фобією» 
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Хар-
ківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України 
(61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58; тел. (057) 711-35-56). 
Науковий керівник – Пшук Н. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом піс-
лядипломної освіти (Вінницький національний медичний універ-
ситет МОЗ України). Опоненти: Коростій В. І., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної 
психології (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України); Пріб Г. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
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кафедри психології (Інститут підготовки кадрів державної служ-
би зайнятості Мінсоцполітики України). (61/2)

Волошина Наталія Олександрівна, лікар-дерматовенеролог 
КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспан-
сер»: «Комплексне лікування хворих на вугри звичайні з ураху-
ванням супутніх Helicobacter pylori – асоційованих захворювань 
та маніфестних форм герпесвірусних інфекцій» (14.01.20 – 
шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 26.003.02 у Націо-
нальному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ 
України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-
62, факс (044) 234-92-76). Науковий керівник – Денисенко О. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматовенеро-
логії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»). 
Опоненти: Коган Б. Г., доктор мед. наук, професор, головний лі-
кар клініки «Хелсі енд Хеппі»); Галникіна С. О., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміо-
логією, шкірними та венеричними хворобами (Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України). (75/2)

Кондратенко Борис Миколайович, лікар-хірург відділення 
хірургії стравоходу, шлунка та кишечнику: ДУ «Національний 
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
НАМН України: «Етапне лікування хворих на рубцеву гри-
жу з супутнім ожирінням» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 
05.600.01 у Вінницькому національному медичному універ-
ситеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56; тел. 57-03-60). Науковий керівник – Усен-
ко О. Ю., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Націо-
нальний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Ша-
лімова» НАМН України). Опоненти: Суходоля А. І., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри хірургії ФПО, декан 
ФПО (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Фелештинський Я. П., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктоло-
гії (Національна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика МОЗ України). (98/2)

Возняк Ірина Ярославівна, асистент кафедри сімейної меди-
цини та дерматології, венерології Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького: «Оптимізація так-
тики ведення хворих на псоріаз з урахуванням важкості перебігу 
та імуноморфологічної характеристики шкіри» (14.01.20 – шкірні 
та венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дер-
матології та венерології НАМН України» (61057, м. Харків, вул. 
Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий керівник – 
Святенко Т. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
шкірних та венеричних хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»). Опоненти: Олійник І. О., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий співро-
бітник відділу дерматології, інфекційних та паразитарних захво-
рювань шкіри (ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 
України»); Лебедюк М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри дерматології та венерології (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (101/2)

Лук’янов Ігор Едуардович, лікар-дерматовенеролог КЗОЗ 
«Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 1 
МОЗ України», м. Харків: «Комплексне лікування урогенітальних 
мікст-інфекцій (хламідіоз, трихомоноз, мікоплазмоз, герпес) в 
комбінації з похідними бензімідазолу, озонотерапією та фото-
терапією» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 
64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН Укра-
їни» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-

00). Науковий керівник – Біловол А. М., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри дерматології, венерології та медичної 
косметології (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Мавров Г. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач відділу вивчення впливу епідемії ВІЛ на про-
блему інфекцій, що передаються статевим шляхом (ДУ «Інститут 
дерматології та венерології НАМН України»); Лебедюк М. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматології та 
венерології (Одеський національний медичний університет МОЗ 
України). (102/2)

Головкевич Віктор Володимирович, аспірант відділу дитячої 
урології ДУ «Інститут урології НАМН України», дитячий уролог 
Київської міської дитячої лікарні № 1 МОЗ України: «Діагностика 
та вибір раціональної тактики лікування декомпенсованих форм 
нерефлюксуючого мегауретера у дітей» (14.01.06 – урологія). 
Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» 
(04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а; тел. 486-67-31). На-
уковий керівник – Петербургський В. Ф., доктор мед. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу дитячої урології 
(ДУ «Інститут урології НАМН України»). Опоненти: Саричев Л. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології з судо-
вою медициною (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України); Наконечний А. Й., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри дитячої хірургії (Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). (104/2)

Черниченко Олег Анатолійович, аспірант відділу онкоуроло-
гії ДУ «Інститут урології НАМН України», лікар-уролог районної 
лікарні м. Чоп Ужгородської райдержадміністрації: «Обґрунту-
вання діагностики та лікування порушення мінеральної щільнос-
ті кісток у хворих на рак передміхурової залози, які отримують 
гормонотерапію» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 26.615.01 
у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053, м. Київ, вул. 
Ю. Коцюбинського, 9-а; тел. 486-67-31). Науковий керівник – 
Сакало В. С., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу онко-
урології (ДУ «Інститут урології НАМН України»). Опоненти: Кос-
тєв Ф. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри уроло-
гії та нефрології (Одеський національний медичний університет 
МОЗ України); Лучицький Є. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач відділу андрології (ДУ «Інститут ендокринології та обміну 
речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»). (105/2)

Русалкіна Світлана Георгіївна, лікар акушер-гінеколог жі-
ночої консультації № 1 КУ «Пологовий будинок № 5», м. Одеса: 
«Диференційований підхід до профілактики невиношування 
у жінок з метаболічним синдромом» (14.01.01 – акушерство 
та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий 
керівник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, професор кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології (Національна медична академія піс-
лядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: 
Бойко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри аку-
шерства і гінекології (Медичний інститут Сумського державного 
університету МОН України); Заболотнов В. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри сестринської справи (КЗ «Жито-
мирський інститут медсестринства»). (119/2)

Нестерець Олена Леонідівна, лікар Українського медичного 
центру дитячої офтальмології та мікрохірургії ока Національ-
ної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України: 
«Оптимізація хірургічного лікування катаракти при хронічному 
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передньому увеїті у дітей» (14.01.18 – офтальмологія). Спец-
рада Д 41.556.01 у ДУ«Інститут очних хвороб і тканинної терапії 
імені В. П. Філатова НАМН України» (65061, м. Одеса, Французь-
кий бульв., 49/51; тел. 760-34-57). Науковий керівник – Бобро-
ва Н. Ф., доктор мед. наук, професор, керівник відділу офталь-
мопатології дитячого віку (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). Опоненти: Могілев-
ський С. Ю., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
офтальмології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика); Панченко М. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри офтальмології (Харківський на-
ціональний медичний університет). (122/2)

Єременчук Інга Василівна, асистент кафедри фтизіатрії та 
пульмонології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет»: «Клініко-імунологічні особливості мультирезис-
тентного туберкульозу легень у вперше діагностованих хворих, 
ефективність та оптимізація лікування» (14.01.26 – фтизіатрія). 
Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» (03680, 
м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий керівник – 
Тодоріко Л. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
фтизіатрії та пульмонології (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет»). Опоненти: Петренко В. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмоноло-
гії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Шевченко О. С., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри фтизіатрії та пульмонології (Харківський націо-
нальний медичний університет). (184/2)

Чоботар Антоніна Олександрівна, асистент кафедри фтизіа-
трії та пульмонології ВДНЗУ «Буковинський державний медич-
ний університет»: «Патогенетичне обґрунтування диференційо-
ваного лікування вперше діагностованого туберкульозу легень 
залежно від тиреоїдного, глюкокортикоїдного гомеостазу та 
цитокіно-апоптичної регуляції» (14.01.26 – фтизіатрія). Спецрада 
Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмоно-
логії імені Ф. Г. Яновського НАМН України» (03680, м. Київ, вул. 
Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий керівник – Тодоріко Л. Д., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та 
пульмонології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний уні-
верситет»). Опоненти: Зайков С. В., доктор мед. наук, професор, 
старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного ту-
беркульозу (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмоноло-
гії імені Ф. Г. Яновського НАМН України»); Процюк Р. Г., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри фтизіатрії та пульмоно-
логії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (185/2)

Комісарова Інна Валентинівна, лікар акушер-гінеколог КЗ «Ір-
пінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»: 
«Корекція репродуктивного здоров’я при йододефіцитних захво-
рюваннях» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 
26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної осві-
ти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Романенко Т. Г., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та 
гінекології № 1 (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Юзько О. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 
гінекології (Буковинський державний медичний університет МОЗ 
України); Яроцький М. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач 
відділу ендокринної гінекології (Український НПЦ ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Укра-
їни). (201/2)

Пліговка Вікторія Миколаївна, лікар-терапевт консультативної 
поліклініки при ДУ «Національний інститут терапії імені Л. T. Ма-
лої НАМН України»: «Оптимізація діагностики та терапевтичної 
корекції хворих на гіпертонічну хворобу, ожиріння з аутоімун-
ним тиреоїдитом» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
64.600.04 у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4; тел. 707-73-27). 
Науковий керівник – Фадєєнко Г. Д., доктор мед. наук, професор, 
директор (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої 
НАМН України»). Опоненит: Журавльова Л. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач внутрішньої медицини № 3 (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України); Опарін О. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, ревма-
тології та клінічної фармакології (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України). (204/2)

Андрусенко Олександр Миколайович, лікар-ординатор 
І хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні 
№ 12 (Київський міський центр по наданню допомоги хворим з 
шлунково-кишковими кровотечами МОЗ України): «Хірургічна 
тактика у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.003.03 у Національному ме-
дичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, 
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий 
керівник – Іванчов П. В., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри хірургії № 3 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Мамчич В. І., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри хірургії та проктоло-
гії (Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Лурін І. А., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри військової хірургії (Українська військо-
во-медична академія Міноборони України). (233/2)

Вітренко Дмитро Васильович, лікар акушер-гінеколог КЗ 
«Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та ди-
тини» Черкаської міськради: «Кесарів розтин та репродуктивне 
здоров’я жінок» (14.01.01 – акушерство і гінекологія). Спецра-
да Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені 
О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шев-
ченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – Венцків-
ський Б. М., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, завідувач кафедри акушерства і гінекології 
№ 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). Опоненти: Сенчук А. Я., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ПВНЗ «Київ-
ський медичний університет Української асоціації народної ме-
дицини»); Туманова Л. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач 
наукового відділення профілактики та лікування гнійно-запаль-
них захворювань в акушерстві (ДУ «Інститут педіатрії, акушер-
ства і гінекології НАМН України»). (236/2)

Іванцок Володимир Михайлович, аспірант кафедри хірургії 
№ 4 Національного медичного університету імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України: «Хірургічне лікування ускладнених форм 
гострого холециститу з використанням лапароскопічної техніки 
у осіб похилого та старечого віку з супутньою ішемічною хворо-
бою серця» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.003.03 у Націо-
нальному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ 
України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-
60-63). Науковий керівник – Мішалов В. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії № 4 (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Хо-
мяк І. В., доктор мед. наук, головний науковий співробітник відді-
лу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жов-
чних проток (ДУ «Національний інститут хірургії та транспланто-
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логії імені О. О. Шалімова НАМН України»); Радзіховський А. П., 
доктор мед. наук, професор кафедри хірургії та невідкладної 
хірургії (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (237/2)

Оссовський Олексій Володимирович, старший ординатор від-
ділення загальної та онкологічної колопроктології (з палатами 
для хіміотерапії) Національного військово-медичного клінічного 
центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони 
України: «Обґрунтування та оцінка ефективності відеолапароско-
пічних методів в лікуванні хворих на гострий апендицит (кліні-
ко-експериментальне дослідження)» (14.01.03 – хірургія). Спец-
рада Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені 
О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шев-
ченка, 13; тел. (044) 234-60-63). Науковий керівник – Лурін І. А., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри військової хі-
рургії (Українська військово-медична академія Міноборони Укра-
їни). Опоненти: Ничитайло М. Ю., доктор мед. наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, керівник відділу лапа-
роскопічної хірургії та холелітіазу (ДУ «Національний інститут хі-
рургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»); 
Мамчич В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
хірургії та проктології (Національна медична академія післяди-
пломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (238/2)

Соколовська Ірина Сергіївна, асистент кафедри акушерства 
і гінекології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України»: «Індивідуально обґрунтований вибір мето-
ду пологорозродження жінок з сідничним передлежанням пло-
да» (14.01.01 – акушерство і гінекологія). Спецрада Д 26.003.03 
у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця 
МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 
234-13-91). Науковий керівник – Луценко Н. С., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології (ДЗ «За-
порізька медична академія післядипломної освіти МОЗ Украї-
ни»). Опоненти: Венцківський Б. М., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушер-
ства і гінекології № 1 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Подольський В. В., доктор мед. 
наук, професор, заступник директора (ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології НАМН України»). (239/2)

Ляшенко Микола Володимирович, лікар-хірург КЗ «Кірово-
градська міська лікарня швидкої медичної допомоги»: «Удо-
сконалення методики комплексної ентеральної терапії в хірур-
гічному лікуванні хворих з гнійно-запальними захворюваннями 
черевної порожнини» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 17.600.01 
у ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 
279-16-38). Науковий керівник – Ільченко Ф. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ДУ «Кримський 
державний медичний університет імені С. І. Георгієвського МОЗ 
України»). Опоненти: Ярешко В. Г., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри хірургії та малоінвазивних технологій 
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України»); Сипливий В. О., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри загальної хірургії № 2 (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). (240/2)

Малко Наталія Володимирівна, асистент кафедри стоматоло-
гії дитячого віку Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького МОЗ України: «Клінічно-експери-
ментальне обґрунтування профілактики та лікування хронічного 
катарального гінгівіту у дітей, які проживають на екологічно 
несприятливій території» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 

35.600.01 у Львівському національному медичному університе-
ті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 
Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Без-
вушко Е. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
стоматології дитячого віку (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: 
Каськова Л. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стомато-
логічних захворювань (ВДНЗУ «Українська медична стоматоло-
гічна академія» МОЗ України); Лучинський М. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (241/2)

Розновський Ярослав Романович, аспірант кафедри хірургії 
№ 1 з урологією імені Л. Я. Ковальчука ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»: «Ідентифікація нервів гортані при оперативних втру-
чаннях на щитоподібній залозі» (14.01.03 – хірургія). Спецрада 
Д 35.600.01 у Львівському національному медичному універси-
теті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 
Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Шід-
ловський В. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
хірургії № 1 з урологією імені Л. Я. Ковальчука (ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України»). Опоненти: Паламарчук В. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач хірургічного відділу (Український НПЦ 
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тка-
нин МОЗ України); Шевченко С. І., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри загальної хірургії № 1 (Харківський націо-
нальний медичний університет МОЗ України). (242/2)

Матвєєнко Ростислав Юрійович, асистент кафедри ортопе-
дичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»: «Клініко-математичне обґрунтування ортопедич-
них заходів в комплексному лікуванні захворювань пародонта» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.003.05 у Національно-
му медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України 
(01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. 234-13-91). Науковий 
керівник – Фастовець О. О., доктор мед. наук, доцент, завідувач 
кафедри ортопедичної стоматології (ДЗ «Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України»). Опоненти: Павленко О. В., доктор 
мед. наук, професор, директор (Інститут стоматології Національ-
ної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України); Гасюк П. А., доктор мед. наук, доцент, завідувач 
кафедри ортопедичної стоматології (ДВНЗ «Тернопільський 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). 
(243/2)

Мішеніна Катерина Володимирівна, аспірант ДУ «Інститут за-
гальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН Украї-
ни»: «Катетер-керований тромболізис у лікуванні хворих на го-
стрий іліофеморальний венозний тромбоз» (14.01.03 – хірургія). 
Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4; 
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бойко В. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський на-
ціональний медичний університет МОЗ України), директор (ДУ 
«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева 
НАМН України»). Опоненти: Тамм Т. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Ляхов-
ський В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірур-
гії № 1 (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України). (244/2)
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Прихідько Роман Анатолійович, асистент кафедри хірургії 
№ 2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України: «Клініко-діагностичне та прогностичне значення регуля-
торних компонентів вродженого імунітету (TLR-2,4) в розвитку 
гнійно-запальних ускладнень у хворих із гострою інтраабдомі-
нальною патологією» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 05.600.01 
у Вінницькому національному медичному університеті імені 
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 
56; тел. (0432) 32-06-85). Науковий керівник – Шейко В. Д., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). 
Опоненти: Желіба М. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної хірургії (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Сипливий В. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірур-
гії № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). (268/2)

Крочак Святослава Петрівна, молодший науковий співро-
бітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового 
апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН 
України»: «Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та 
лікування первинного остеоартрозу колінних суглобів у жінок 
старших вікових груп з порушеннями структурно-функціональ-
ного стану кісткової тканини» (14.01.12 – ревматологія). Спецра-
да Д 11.600.04 у Донецькому національному медичному універ-
ситеті імені Максима Горького МОЗ України (84404, м. Красний 
Лиман, вул. Кірова, 27; тел. (06261) 2-65-30, 6-32-05). Науковий 
керівник – Григор’єва Н. В., доктор мед. наук, головний науковий 
співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-ру-
хового апарату (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьо-
ва НАМН України»). Опоненти: Станіславчук М. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 
(Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пи-
рогова МОЗ України); Борткевич О. П., доктор мед. наук, профе-
сор, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних 
хвороб серця та клінічної ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут карді-
ології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України»). (299/2)

Лівенцова Катерина Валентинівна, асистент кафедри вну-
трішньої медицини № 1 Донецького національного медичного 
університету імені Максима Горького МОЗ України: «Зв’язок по-
ширеності, особливостей перебігу і лікування системного черво-
ного вовчака з екологічними чинниками довкілля» (14.01.12 – 
ревматологія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національно-
му медичному університеті імені Максима Горького МОЗ України 
(84404, м. Красний Лиман, вул. Кірова, 27; тел. (06261) 2-65-30, 
6-32-05). Науковий керівник – Синяченко О. В., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 1 (Донецький національний медичний 
університет імені Максима Горького МОЗ України). Опоненти: 
Кузьміна Г. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядип-
ломної освіти (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»); Головач І. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач 
відділення ревматології і внутрішньої патології (Клінічна лікарня 
«Феофанія» ДУС). (300/2)

Коробко Ігор Сергійович, аспірант кафедри нормальної фі-
зіології та патологічної фізіології ДЗ «Луганський державний 
медичний університет» МОЗ України: «Патогенетичне обґрунту-
вання давності ушкоджень травного тракту при механічній трав-
мі» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 29.600.02 у 
ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України 
(93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32; тел. (06453) 6-17-32). 

Науковий керівник – Бабкіна О. П., доктор мед. наук, професор 
кафедри судової медицини (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Клименко М. О., 
доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи (Чорноморський державний університет імені Петра Мо-
гили МОН України); Непорада К. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України). (301/2)

Храброва Олена Павлівна, аспірант кафедри нормальної фі-
зіології та патологічної фізіології ДЗ «Луганський державний 
медичний університет» МОЗ України: «Показники клітинного, 
гуморального імунітету, нейтрофільних гранулоцитів у хворих з 
аутоімунними захворюваннями щитоподібної залози та їх корек-
ція» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 29.600.02 у 
ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України 
(93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32; тел. (06453) 6-17-32). 
Науковий керівник – Іоффе І. В., доктор мед. наук, професор, 
ректор (ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ 
України). Опоненти: Панків В. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу тиреоїдології (Український НПЦ ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Укра-
їни); Сидорчук І. Й., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри клінічної імунології, алергології та ендокринології (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 
(302/2)

Сташкевич Марина Анатоліївна, асистент кафедри біоорга-
нічної і біологічної хімії Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Біохімічні особливості дії 
5-фторурацилу при різних способах введення пацієнтам з адено-
карциномою шлунка» (14.01.32 – медична біохімія). Спецрада Д 
29.600.03 у ДЗ «Луганський державний медичний університет» 
МОЗ України (93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32; тел. 
(06453) 6-17-32). Науковий керівник – Зябліцев С. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділу патофізіології, імунології 
та трансплантології (Український НПЦ ендокринної хірургії, тран-
сплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України). Опоненти: 
Загайко А. Л., доктор біол. наук, професор, проректор з наукової 
роботи (Національний фармацевтичний університет МОЗ Украї-
ни); Непорада К. С., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри медичної, біологічної та біоорганічної хімії (ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (303/2)

Тачко Олександр Вікторович, аспірант кафедри медичної хімії 
ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ Укра-
їни: «Біохімічні характеристики апоптозу та його регуляторів у 
діагностиці раку передміхурової залози» (14.01.32 – медична 
біохімія). Спецрада Д 29.600.03 у ДЗ «Луганський державний 
медичний університет» МОЗ України (93012, м. Рубіжне, вул. 
Будівельників, 32; тел. (06453) 6-17-32). Науковий керівник – Ко-
маревцев В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
урології, онкології, радіології та трансфузіології (ДЗ «Луганський 
державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Клі-
мочкіна О. М., доктор мед. наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи (Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Рощин Ю. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри загальної, дитячої та онкологіч-
ної урології (Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України). (304/2)

Кріцак Мирослав Юрійович, старший лаборант кафедри хі-
рургії ННІ післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
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ни»: «Місцеве лікування ранових дефектів у хворих з синдромом 
діабетичної стопи» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 
у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан 
Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Дзюбанов-
ський І. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірур-
гії ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). 
Опоненти: Польовий В. П., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський держав-
ний медичний університет» МОЗ України); Василюк С. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України). (332/2)

Посоленик Лариса Ярославівна, асистент кафедри дитячої 
стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Вікові осо-
бливості ремоделювання структур піднижньощелепної залози 
при пострезекійній легеневій гіпертензії» (14.03.01 – нормаль-
на анатомія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 
52-72-69). Науковий керівник – Гнатюк М. С., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографіч-
ною анатомією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 
Слободян О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); 
Попадинець О. Г., доктор мед. наук, професор кафедри анатомії 
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України). (333/2)

Ячник Ігор Миколайович, лікар дитячий анестезіолог відді-
лення інтенсивної терапії НДСЛ «ОХМАТДИТ»: «Рання діагнос-
тика органної недостатності у дітей з септичними ускладнення-
ми» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада 
Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Біляєв А. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої анес-
тезіології та інтенсивної терапії (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опонен-
ти: Снісарь В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
дитячої анестезіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); 
Георгіянц М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
дитячої анестезіології та інтенсивної терапії (Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України). (392/2)

Кулик Оксана Юріївна, молодший науковий співробітник від-
ділу дисліпідемій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академі-
ка М. Д. Стражеска» НАМН України: «Особливості активності 
лептину у хворих з метаболічним синдромом в залежності від 
статі, ступеня ожиріння та порушень вуглеводного обміну» 
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Ін-
ститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни (03680, МСП, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5; тел. 
(044) 275-66-22). Науковий керівник – Мітченко О. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу дисліпідемій (ДУ «ННЦ «Інсти-
тут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). 
Опоненти: Жарінов О. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри функціональної діагностики (Національна медична ака-

демія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Лизогуб В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 4 (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (393/2)

Ілюшина Ганна Ярославівна, молодший науковий співробіт-
ник відділу гіпертонічної хвороби ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України: «Особливості 
метаболічного синдрому у жінок в клімактеричному періоді: 
підходи до діагностики та шляхи медикаментозної корекції» 
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН 
України (03680, МСП, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5; 
тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Свіщенко Е. П., док-
тор мед. наук, професор, завідувач відділу гіпертонічної хворо-
би (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стра-
жеска» НАМН України). Опоненти: Приходько В. Ю., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри терапії і геріатрії (Націо-
нальна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України); Лизогуб В. Г., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). 
(396/2)

Михайлюк Ірина Андріївна, асистент кафедри хірургічної 
стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Порівняль-
ний вплив скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травми на 
морфо-функціональні порушення печінки в період ранніх про-
явів травматичної хвороби» (14.03.04 – патологічна фізіоло-
гія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). На-
уковий керівник – Гудима А. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет іме-
ні І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Рикало Н. А., 
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри патологічної фі-
зіології (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Борис Р. М., доктор мед. наук, 
старший науковий співробітник, професор кафедри хірургіч-
них хвороб (ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»). 
(398/2)

Козловська Ірина Михайлівна, аспірант кафедри хірургії та 
урології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універ-
ситет»: «Комплексне хірургічне лікування ускладнених форм 
хронічних анальних тріщин» (14.01.03 – хірургія). Спецрада К 
76.600.01 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універ-
ситет» (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2; тел. (0372) 55-
37-54). Науковий керівник – Іфтодій А. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії та урології (ВДНЗУ «Буковин-
ський державний медичний університет»). Опоненит: Хіміч С. Д., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної 
хірургії (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Шевчук І. М., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України). (407/2)

Альбокрінов Андрій Анатолійович, завідувач відділення 
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КЗ ЛОР «Львівська 
обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»: «Удосконалення 
периферичних реґіонарних блокад передньої черевної стінки у 
дітей» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спец-
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рада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4; 
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Фесенко У. А., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології та 
інтенсивної терапії (Львівський національний медичний універ-
ситет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Ку-
рочкін М. Ю., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
дитячих хвороб (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України); Корсунов В. А., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної тера-
пії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України). (410/2)

Повєткіна Тетяна Миколаївна, лікар-терапевт обласного ме-
дичного центру здоров’я та спортивної медицини, м. Житомир: 
«Особливості функціонального стану вегетативної нервової сис-
теми у механізмах формування термінової адаптації до внутріш-
нього застосування мінеральної води Нафтуся у хворих на пієло-
нефрит» (14.03.03 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 17.600.04 
у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України 
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-
69). Науковий керівник – Гоженко О. А., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри фізичної реабілітації 
(Миколаївський політехнічний університет МОН України). Опонен-
ти: Хара М. Р., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Вастья-
нов Р. С., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри загальної 
та клінічної патологічної фізіології (Одеський національний медич-
ний університет МОЗ України). (411/2)

Цодіков Владислав Валентинович, асистент кафедри хірур-
гічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
МОН України: «Клініко-морфологічне обгрунтування лікування 
хворих на анальну тріщину» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 
64.609.01 у Харківській медичній академії післядипломної освіти 
МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58; тел. (057) 
711-35-56). Науковий керівник – Тамм Т. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України). Опо-
ненти: Бойко В. В., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ 
«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева 
НАМН України»), завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України); Пойда О. І., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії № 1 (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ 
України). (412/2)

Касян Світлана Миколаївна, асистент кафедри педіатрії з кур-
сом медичної генетики Медичного інституту Сумського держав-
ного університету МОН України: «Діагностика та прогнозування 
наслідків перинатального гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС 
у дітей першого року життя» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 
64.609.02 у Харківській медичній академії післядипломної освіти 
МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58; тел. (057) 
711-79-75). Науковий керівник – Тарасова І. В., доктор мед. 
наук, професор кафедри педіатрії з курсом медичної генетики 
(Медичний інститут Сумського державного університету МОН 
України). Опоненти: Одинець Ю. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри педіатрії № 2 (Харківський національний ме-
дичний університет МОЗ України»); Шунько Є. Є., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри неонатології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (423/2)

Підвальна Наталя Анатоліївна, лікар-нефролог дитячий КЗОЗ 
«Обласна дитяча клінічна лікарня м. Харкова»: «Діагностична та 
прогностична значущість маркерів пошкодження тубулярного та 
гломерулярного апаратів у дітей з єдиною ниркою» (14.01.10 – 
педіатрія). Спецрада Д 64.609.02 у Харківській медичній академії 
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Кор-
чагінців, 58; тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник – Макєє-
ва Н. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіа-
трії № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Коренєв М. М., доктор мед. наук, професор, 
директор, керівник відділення педіатрії (ДУ «Інститут охоро-
ни здоров’я дітей та підлітків НАМН України»); Борисова Т. П., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії № 3 
та неонатології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»). (424/2)

Березніцький Олександр Володимирович, асистент кафедри 
педіатрії № 2 Вінницького національного медичного універси-
тету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Вторинна міопатія при 
ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез, діагностика та 
медикаментозна корекція» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 
05.600.04 у Вінницькому національному медичному універси-
теті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Дуд-
ник В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педі-
атрії № 2 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Омельченко Л. І., доктор 
мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою 
психосоматики і психотерапії (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 
і гінекології НАМН України»); Банадига Н. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри ННІПО (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» 
МОЗ України). (427/2)

Михайленко Володимир Леонідович, асистент кафедри гі-
гієни та медичної екології Одеського національного медичного 
університету: «Гігієнічна оцінка впливу екологічних факторів 
довкілля на здоров’я дітей сільської місцевості півдня Украї-
ни» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 
64.600.06 у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4; тел. (057) 707-
73-80). Науковий керівник – Бабієнко В. В., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри гігієни та медичної екології (Одеський 
національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: 
Жуков В. І., доктор мед. наук, професор кафедри біологічної хімії 
(Харківський національний медичний університет МОЗ України); 
Іванько О. М., доктор мед. наук, доцент кафедри військово-про-
філактичної медицини (Українська військово-медична академія 
Міноборони України). (435/2)

Шевченко Радій Анатолійович, директор КЗ «Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
Дніпропетровської облради: «Медико-соціальне обґрунтуван-
ня технології організації функціонування територіальної ланки 
Державної служби медицини катастроф України в умовах про-
мислового регіону» (14.02.03 – соціальна медицина). Спец-
рада Д 64.600.06 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4; 
тел. (057) 707-73-80). Науковий керівник – Гур’єв С. О., доктор 
мед. наук, професор, заступник директора (ДЗ «Український 
НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ 
України»). Опоненти: Березка М. І., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри екстреної та невідкладної медичної до-
помоги, ортопедії та травматології (Харківський національний 
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медичний університет МОЗ України); Бадюк М. І., доктор мед. 
наук, професор, начальник кафедри медичного забезпечення 
збройних сил (Українська військово-медична академія Мінобо-
рони України). (437/2)

Федорченко Руслана Анатоліївна, асистент кафедри за-
гальної гігієни та екології Запорізького державного медичного 
університету: «Гігієнічна оцінка та профілактика впливу атмос-
ферних забруднень на населення у мегаполісі металургійної га-
лузі» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 
64.600.06 у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна, 4; тел. (057) 707-
73-80). Науковий керівник – Гребняк М. П., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри загальної гігієни та екології (За-
порізький державний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Щербань М. Г., доктор мед. наук, професор, головний на-
уковий співробітник центральної НДЛ (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України); Білецька Е. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної гігієни (Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України). (439/2)

Таран Ілля Васильович, асистент кафедри фармакології Він-
ницького національного медичного університету імені М. І. Пи-
рогова МОЗ України: «Модуляція гастротоксичності диклофена-
ку натрію за умов різного рівня насиченості організму гідроген 
сульфідом (експериментальне дослідження)» (14.03.05 – фар-
макологія). Спецрада Д 26.550.01 у ДУ «Інститут фармакології 
та токсикології НАМН України» (03680, м. Київ, вул. Е. Потьє, 14; 
тел. 456-42-56). Науковий керівник – Волощук Н. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри фармакології (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України). Опоненти: Лук’янчук В. Д., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу фармакокінетики (ДУ «Інститут фармакології та 
токсикології НАМН України»); Анохіна Г. І., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри гастроентерології і дієтології (Націо-
нальна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України»). (445/2)

Шевченко Вадим Іванович, аспірант лабораторії канцероген-
ної небезпеки та профілактики професійного раку ДУ «Інститут 
медицини праці НАМН України»: «Обґрунтування системи профі-
лактики виробничо-зумовленої онкологічної патології у праців-
ників галузі охорони здоров’я» (14.02.01 – гігієна та професійна 
патологія). Спецрада Д 26.554.01 у ДУ «Інститут медицини пра-
ці НАМН України» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. 
(044) 284-34-27). Науковий керівник – Варивончик Д. В., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 
канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку 
(ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»). Опоненти: Яво-
ровський О. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, завідувач кафедри гігієни праці і професійних 
хвороб (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України); Балан Г. М., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник (ДП «Науковий центр превен-
тивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академі-
ка Л. І. Медведя МОЗ України»). (458/2)

Жукова Тетяна Олександрівна, асистент кафедри онкології та 
радіології з радіаційною медициною ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України: «Ефективність комплекс-
ного лікування місцево-поширеного раку гортані при застосу-
ванні індукційної хіміо- та мільтифракційної променевої терапії» 
(14.01.23 – променева діагностика та променева терапія). Спец-
рада Д 64.609.01 у Харківській медичній академії післядипломної 
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58; тел. 

(057) 711-35-56). Науковий керівник – Чорнобай А. В., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри онкології та радіології з раді-
аційною медициною (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). Опоненти: Сухіна О. М., доктор мед. наук, 
професор, головний науковий співробітник (ДУ «Інститут медич-
ної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»); Іванкова В. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач НДВ радіаційної онкології 
(Національний інститут раку МОЗ України). (472/2)

Шпак Діна Юріївна, асистент кафедри ортодонтії та пропе-
девтики ортопедичної стоматології Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця: «Особливості лікуван-
ня гнатичної форми мезіального прикусу у дітей в змінному 
та постійному періоді прикусу» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 26.003.05 у Національному медичному універ-
ситеті імені О. О. Богомольця МОН України (01601, м. Київ, 
бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-69-75). Науковий керів-
ник – Фліс П. С., доктор мед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри ортодонтії 
та пропедевтики ортопедичної стоматології (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: До-
рошенко С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
ортопедичної стоматології та ортодонтії (ПВНЗ «Київський 
медичний університет Української асоціації народної медици-
ни»); Куцевляк В. І., доктор мед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, академік Академії технічного про-
гресу України, професор кафедри стоматології дитячого віку, 
ортодонтії та імплантології (Харківська медична академія піс-
лядипломної освіти). (534/2)

Шалигін Сергій Михайлович, старший ординатор клініки не-
відкладної хірургії та ушкоджень Військово-медичного клінічно-
го центру Центрального регіону: «Оптимізація реконструктивно-
відновлюючих операцій на товстій кишці» (14.01.03 – хірургія). 
Спецрада К 76.600.01 у ВДНЗУ «Буковинський державний ме-
дичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, Театраль-
на площа, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Шаприн-
ський В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хі-
рургії № 1 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Лаврик А. С., доктор 
мед. наук, професор, заслужений лікар України, головний на-
уковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового трак-
ту (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені 
О. О. Шалімова» НАМН України); Матвійчук Б. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії ФПО 
(Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). (538/2)

Дьомін Сергій Геннадійович, лікар-анестезіолог ТОВ «Ендо-
техномед». медичний центр «Клініка Гарвіс»: «Медикаментозна 
корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії після-
операційного періоду хірургічних хворих» (14.01.30 – анестезі-
ологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 08.601.01 у ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дні-
пропетровськ, вул. Дзержинського, 9; тел. (0562) 31-22-57). 
Науковий керівник – Новицька-Усенко Л. В., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАН та НАМН України, професор 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Дубров С. О., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії (Національний медичний університет іме-
ні О. О. Богомольця МОЗ України); Гриценко С. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної 
терапії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України»). (549/2)
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Васильєв Олексій Андрійович, лікар-хірург КУ «Міська клі-
нічна лікарня № 11», м. Одеса: «Корекція гепатотоксичних ме-
ханізмів патогенезу експериментального перитоніту перфузі-
єю рідиною, збагаченою ксеноном» (14.03.04 – патологічна 
фізіологія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національ-
ному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, 
просп. Леніна, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – 
Гоженко А. І., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч 
науки та техніки України, директор (ДП «Український НДІ ме-
дицини транспорту МОЗ України»). Опоненти: Непорада К. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної, 
біоорганічної та біологічної хімії (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України); Борис Р. М., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, професор кафе-
дри хірургічних хвороб (ПВНЗ «Київський медичний універси-
тет УАНМ»). (551/2)

Саркісян Ерванд Грантович, аспірант кафедри анатомії лю-
дини ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України: «Порівняльна морфологія зубів лабораторних 
тварин і людини в аспекті каріозної хвороби» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському на-
ціональному медичному університеті МОЗ України (61022, 
м. Харків, просп. Леніна, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий 
керівник – Костиленко Ю. П., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри анатомії людини (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: 
Масловський С. Ю., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри гістології, цитології та ембріології (Харківський на-
ціональний медичний університет МОЗ України); Сікора В. З., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії лю-
дини (Медичний інститут Сумського державного університету 
МОН України). (552/2)

Талаш Вікторія Володимирівна, аспірант кафедри патофі-
зіології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України: «Роль NО- та NF-kВ-залежних процесів у патоге-
незі експериментального метаболічного синдрому» (14.03.04 – 
патологічна фізіологія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському 
національному медичному університеті МОЗ України (61022, 
м. Харків, просп. Леніна, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий ке-
рівник – Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри патофізіології (ВДНЗУ «Українська медична стоматоло-
гічна академія» МОЗ України). Опоненти: Шевченко О. М., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології 
імені Д. О. Альперна (Харківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України); Березнякова А. І., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри патологічної фізіології (Національний 
фармацевтичний університет МОЗ України). (553/2)

Школьнік Есфір Яківна, не працює: «Антропометричні та со-
матотипологічні параметри юнаків і чоловіків в нормі та при гай-
мориті» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 
у Вінницькому національному медичному університеті імені 
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 
56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Гумінський Ю. Й., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії лю-
дини (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Черкасов В. Г., доктор 
мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри анатомії людини (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Кривко Ю. Я., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри нормальної 
анатомії (Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України). (580/2)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Кадамов Ідібег Мансурович, аспірант кафедри медичної хімії 

Національного фармацевтичного університету: «Цілеспрямо-
ваний синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених 
похідних 3-меркапто-4-арил(бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4Н)» 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 
35.600.02 у Львівському національному медичному університе-
ті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 
Пекарська, 69; тел. 260-30-66). Науковий керівник – Перехо-
да Л. О., доктор фарм. наук, професор кафедри медичної хімії 
(Національний фармацевтичний університет). Опоненти: Кова-
ленко С. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри ор-
ганічної і біоорганічної хімії (Запорізький державний медичний 
університет); Матійчук B. C., доктор хім. наук, доцент кафедри 
органічної хімії (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (103/2)

Ходаківська Вікторія Павлівна, викладач фармацевтичних 
дисциплін КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний ко-
ледж імені Г. С. Протасевича» Житомирської облради: «Соціаль-
но-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпе-
чення хворих на виразкову хворобу» (15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спец-
рада Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університе-
ті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 
706-35-81). Науковий керівник – Котвіцька A. A., доктор фарм. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, профе-
сор кафедри соціальної фармації (Національний фармацевтич-
ний університет МОЗ України). Опоненти: Трохимчук В. В., доктор 
фарм. наук, професор, професор кафедри організації й еконо-
міки фармації (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Парій В. Д., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри менеджменгу охорони 
здоров’я (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (245/2)

Цурікова Оксана Володимирівна, асистент кафедри органі-
зації та економіки фармації Національного фармацевтичного 
університету МОЗ України: «Організаційно-економічне обґрун-
тування підходів до вдосконалення фармацевтичної допомо-
ги хворим на гострі лейкози за умов медичного страхування» 
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному 
фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – 
Панфілова Г. Л., доктор фарм. наук, доцент, професор кафедри 
організації та економіки фармації (Національний фармацевтич-
ний університет). Опоненти: Кабачная А. В., доктор фарм. наук, 
професор, професор кафедри організації та економіки фармації 
(Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка); Федяк І. О., кандидат фарм. наук, доцент, доцент кафедри 
організації та економіки фармації і технології ліків (Івано-Фран-
ківський національний медичний університет). (248/2)

Жук Олена Вікторівна, заступник директора ПП «Альянс 
Краси», м. Київ: «Розробка складу та технології дитячого піно-
мийного засобу» (15.00.01 – технологія ліків, організація фар-
мацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 
у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). На-
уковий керівник – Баранова І. І., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри товарознавства (Національний фармацевтич-
ний університет МОЗ України). Опоненти: Мазулін О. В., доктор 
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії, фар-
мацевтичної хімії та технології ліків ФПО (Запорізький держав-
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ний медичний університет МОЗ України); Попович В. П., доктор 
фарм. наук, головний технолог (ТОВ «Виробничо-торговельна 
фірма «ЕКМІ»). (249/2)

Криськів Любомир Степанович, старший лаборант кафедри 
токсикологічної хімії Національного фармацевтичного універ-
ситету МОЗ України: «Реакції пергідролізу та їх застосування у 
фармацевтичному аналізі» (15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фар-
мацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Блажеєв-
ський М. Є., доктор хім. наук, професор, професор кафедри фі-
зичної та колоїдної хімії (Національний фармацевтичний універ-
ситет МОЗ України). Опоненти: Гризодуб О. І., доктор хім. наук, 
професор, директор (ДП «Український науковий фармакопейний 
центр якості лікарських засобів» МОЗ України); Назарова О. С., 
кандидат фарм. наук, завідувач лабораторії аналізу якості і стан-
дартизації лікарських препаратів (ДП «Державний науковий 
центр лікарських засобів і медичної продукції»). (250/2)

Самойлова Вікторія Анатоліївна, старший лаборант кафедри 
фармакогнозії Національного фармацевтичного університе-
ту МОЗ України: «Вивчення біологічно активних речовин аронії 
чорноплідної та розробка субстанцій на їх основі» (15.00.02 – 
фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 
у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий 
керівник – Ковальов В. М., доктор фарм. наук, професор, про-
фесор кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Мартинов А. В., доктор 
фарм. наук, професор, завідувач лабораторії та клінічного відді-
лу молекулярної імунофармакології (ДУ «Інститут мікробіології і 
імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»); Марчишин С. М., 
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакогно-
зії з медичною ботанікою (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). 
(266/2)

Колісник Яна Сергіївна, провідний інженер з якості у Націо-
нальному фармацевтичному університеті: «Фармакогностичне 
дослідження трави м’яточника чорного та створення на її основі 
лікарських засобів церебропротекторної дії» (15.00.02 – фарма-
цевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Націо-
нальному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керів-
ник – Ковальова А. М., доктор фарм. наук, професор, професор 
кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний універ-
ситет). Опоненти: Марчишин С. М., доктор фарм. наук, профе-
сор, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Котов А. Г., доктор фарм. 
наук, старший науковий співробтник, начальник відділу Держав-
ної фармакопеї України (ДП «Український науковий фармакопей-
ний центр якості лікарських засобів» МОЗ України). (267/2)

Шелкова Еллона Володимирівна, фізична особа-підприємець 
Шелкова Еллона Володимірівна: «Науково-методичні підходи до 
удосконалення фармацевтичного забезпечення закладів охо-
рони здоров’я в умовах впровадження формулярної системи» 
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
та судова фармація). Спецрада Д 26.613.04 у Національній медич-
ній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Укра-
їни (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-56). 
Науковий керівник – Кабачна А. В., доктор фарм. наук, професор, 
професор кафедри організації і економіки фармації (Національ-

на медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Косяченко К. Л., доктор фарм. наук, 
доцент, завідувач кафедри аптечної та промислової технології 
ліків (Національний медичний університет імені О. О. Богомоль-
ця МОЗ України); Немченко А. С., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри організації та економіки фармації (Національ-
ний фармацевтичний університет МОЗ України). (431/2)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Назаренко Світлана Миколаївна, старший лаборант кафедри 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 
продуктів тваринництва Сумського національного аграрного уні-
верситету: «Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування і заходів за-
безпечення якості коропів» (16.00.06 – гігієна тварин та ветери-
нарна санітарія). Спецрада К 64.070.01 у Харківській державній 
зооветеринарній академії МОН України (62341, Харківська обл., 
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1; тел. (057) 635-74-80). 
Науковий керівник – Петров Р. В., кандидат вет. наук, доцент, 
доцент кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 
безпеки і якості продуктів тваринництва (Сумський національ-
ний аграрний університет). Опоненти: Високос М. П., доктор вет. 
наук, професор, професор кафедри технології переробки про-
дукції тваринництва (Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет); Передера Ж. О., кандидат вет. наук, 
доцент, професор кафедри паразитології і ветеринарно-санітар-
ної експертизи (Полтавська державна аграрна академія). (131/2)

Півень Ольга Тарасівна, асистент кафедри ветеринарної гі-
гієни, санітарії і експертизи Одеського державного аграрного 
університету: «Кишкові цестодози овець (поширення, патогенез, 
лікування)» (16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 26.004.14 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; 
тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Богач М. В., доктор 
вет. наук, доцент, директор (Одеська дослідна станція ННЦ «Ін-
ститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»). 
Опоненти: Євстаф’єва В. О., доктор вет. наук, доцент, завідувач 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
(Полтавська державна аграрна академія); Шендрик Л. І., канди-
дат біол. наук, професор, професор кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи (Дніпропетровський держав-
ний аграрно-економічний університет). (276/2)

Слободян Раїса Олександрівна, асистент кафедри паразито-
логії та тропічної ветеринарії Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України: «Еймеріоз телят (поши-
рення, діагностика та лікування)» (16.00.11 – паразитологія). 
Спецрада Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Сорока Н. М., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри 
паразитології та тропічної ветеринарії (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Довгій Ю. Ю., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри 
паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни 
(Житомирський національний агроекологічний університет); 
Березовський А. В., доктор вет. наук, професор, професор ка-
федри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і 
якості продуктів тваринництва (Сумський національний аграрний 
університет). (277/2)

Куляба Орест Володимирович, асистент кафедри мікробіоло-
гії та вірусології Львівського національного університету ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Пато-
генетичні особливості фасціольозу у корів, сенсибілізованих мі-
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кобактеріями» (16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 35.826.03 
у Львівському національному університеті ветеринарної медици-
ни та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-78, 278-36-16). 
Науковий керівник – Стибель В. В., доктор вет. наук, професор, 
завідувач кафедри паразитології та іхтіопатології (Львівський на-
ціональний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького). Опоненти: Березовський А. В., доктор вет. 
наук, професор, професор кафедри ветсанекспертизи, мікро-
біології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва 
(Сумський національний аграрний університет); Довгій Ю. Ю., 
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри паразитології, 
ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни (Житомирський 
національний агроекологічний університет). (402/2)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Мовчан Віра Олександрівна, викладач музично-теоретичних 

дисциплін Комунального початкового спеціалізованого мис-
тецького навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 4 
імені М. Д. Леонтовича»: «Французька лірична опера в динаміці 
жанрової традиції» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 
64.871.01 у Харківському національному університеті мистецтв 
імені І. П. Котляревського Міністерства культури України (61003, 
м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). На-
уковий керівник – Іванова І. Л., кандидат мистецтвознавства, 
професор кафедри історії української та зарубіжної музики 
(Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського Міністерства культури України). Опоненти: Черка-
шина-Губаренко М. Р., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри історії музики (Національна музична академія 
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України); 
Копоть І. Є., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії 
і політології (Житомирський національний агроекологічний уні-
верситет МОН України). (20/2)

Яркіна Ірина Юріївна, тимчасово не працює: «Вокально-ін-
струментальний ансамбль у стилі funk» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському національно-
му університеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
культури України (61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; 
тел. (057) 731-10-95). Науковий керівник – Ігнатченко Г. І., канди-
дат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики (Хар-
ківський національний університет мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського Міністерства культури України). Опоненти: Маркова О. М., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теоре-
тичної та прикладної культурології (Одеська національна музична 
академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України); 
Олендарьов В. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, профе-
сор кафедри теорії музики (Національна музична академія Украї-
ни імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). (21/2)

Жалєйко Дар’я Миколаївна, концертмейстер кафедри теа-
трального мистецтва Тернопільського національного педаго-
гічного університету імені Володимира Гнатюка: «Кітч та його 
трансформація в творчості Валентина Сильвестрова» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському на-
ціональному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан Кон-
ституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий керівник – Ша-
повалова Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський націо-
нальний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Мініс-
терства культури України). Опоненти: Кияновська Л. О., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музи-
ки (Львівська національна академія музики імені М. В. Лисенка 

Міністерства культури України); Коханик І. М., кандидат мисте-
цтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії музики (Націо-
нальна музична академія України імені П. І. Чайковського Мініс-
терства культури України). (22/2)

Кукуруза Надія Вікторівна, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»: «Жанрова і 
формотворча специфіка літературної композиції в українському 
сценічному мистецтві» (17.00.02 – театральне мистецтво). Спец-
рада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – 
Дутчак В. Г., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри народних інструментів і музичного фольклору (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа-
ника»). Опоненти: Терещенко А. К., доктор мистецтвознавства, 
професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв 
України, провідний науковий співробітник відділу музикознав-
ства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М. Т. Рильського НАН України); Васильєв С. С., кандидат 
мистецтвознавства, доцент (Київський національний університет 
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого). (91/2)

Пасічник Лілія Володимирівна, молодший науковий спів-
робітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України: «Ювелірне мис-
тецтво України XX – початку XXI століття (історія, стилістика, 
персоналії)» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада 
Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – 
Кара-Васильєва Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, 
член-кореспондент Національної академії мистецтв України, 
завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва (Ін-
ститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: Криволапов М. О., 
доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної 
академії мистецтв України; Роготченко О. О., кандидат мисте-
цтвознавства, старший науковий співробітник (Інститут проблем 
сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України). 
(92/2)

Костюкова Валентина Миколаївна, доцент Київського дер-
жавного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизай-
ну імені Михайла Бойчука: «Вишивальне мистецтво Київщини 
XX – початку XXI століття (типологія, стилістика, традиції та су-
часна трансформація)» (26.00.01 – теорія та історія культури). 
Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, 
м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий 
керівник – Кара-Васильєва Т. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв 
України, завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва 
(Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології іме-
ні М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: Криволапов М. О., 
доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної 
академії мистецтв України; Юр М. В., кандидат мистецтвознав-
ства, старший науковий співробітник (Інститут проблем сучас-
ного мистецтва Національної академії мистецтв України). (93/2)

Теуту Ігор Павлович, викладач Київського інституту музики 
імені Р. М. Глієра: «Транскрипція в українському цимбальному 
мистецтві: теоретичний та історичний аспекти» (17.00.03 – му-
зичне мистецтво). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвоз-
навства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 
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НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 
278-34-54). Науковий керівник – Круль П. Ф., доктор мисте-
цтвознавства, професор, академік АН ВШ України, завідувач ка-
федри теорії та історії виконавського мистецтва (ДВНЗ «Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефаника»). 
Опоненти: Давидов М. А., доктор мистецтвознавства, професор 
(Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); 
Кушнірук О. П., кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України). (94/2)

Лисенко Олена Вячеславівна, викладач Прилуцького гума-
нітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка: «Українські 
духовні традиції у новаторських здійсненнях художника Миколи 
Ге» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.227.02 в 
Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 
4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – Самойленко Г. В., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри світової літе-
ратури та історії культури (Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя). Опоненти: Скуратівський В. Л., доктор 
мистецтвознавства, професор, академік Національної академії 
мистецтв України (Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Горбачов Д. О., 
кандидат мистецтвознавства, професор (Національний культур-
но-мистецький комплекс «Мистецький арсенал»). (95/2)

Лісняк Інна Миколаївна, мистецтвознавець Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильсько-
го НАН України: «Бандурне мистецтво кінця XX – початку XXI ст. 
як резонатор провідних тенденцій розвитку сучасної української 
музичної культури» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада 
Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – 
Немкович О. М., доктор мистецтвознавства, провідний науковий 
співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: Дави-
дов М. А., доктор мистецтвознавства, професор (Національна 
музична академія України імені П. І. Чайковського); Дутчак В. Г., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народ-
них інструментів і музичного фольклору (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). (96/2)

Бойко Олексій Миколайович, артист Національної філармо-
нії України: «Українська масова музика: етапи розвитку. Націо-
нальні особливості» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада 
Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. 
Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – Ка-
лениченко А. П., кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу 
музикознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології імені М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: 
Ржевська М. Ю., доктор мистецтвознавства, професор (Київ-
ський національний університет театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого); Дугіна Т. Є., кандидат мистецтвознавства, 
доцент, завідувач кафедри теорії музики (Київський інститут му-
зики імені Р. М. Глієра). (97/2)

Журавльова Тетяна Василівна, провідний мистецтвознавець 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України: «Мелодраматизм в українській 
екранній культурі» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спец-
рада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України (01001, 

м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий 
керівник – Карєва І. О., кандидат мистецтвознавства, старший 
науковий співробітник. Опоненти: Братерська-Дронь М. Т., док-
тор філософ. наук, професор, завідувач кафедри кінознавства 
(Київський національний університет театру, кіно і телебачення 
імені І. К. Карпенка-Карого); Шупик О. Б., кандидат мистецтво-
знавства, старший науковий співробітник. (107/2)

Грушкіна Світлана Вікторівна, старший вчитель Мелітополь-
ської загальноосвітньої школи № 24: «Жанрова динаміка мис-
тецтв у культурному просторі Запорізького Приазов’я (остан-
ня третина XX – початок XXI ст.)» (26.00.01 – теорія та історія 
культури). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН Украї-
ни (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). 
Науковий керівник – Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик 
навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго-
гічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Шуль-
гіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор (Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтв); Миленька Г. Д., 
доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової ро-
боти (Київський національний університет театру, кіно і телеба-
чення імені І. К. Карпенка-Карого). (109/2)

АРХІТЕКТУРА
Шлапко Леся Володимирівна, асистент кафедри дизайну 

архітектурного середовища Полтавського національного техніч-
ного університету імені Юрія Кондратюка: «Архітектурно-місто-
будівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих 
ринкових комплексів» (18.00.01 – теорія архітектури, реставра-
ція пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національно-
му університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий 
керівник – Ніколаєнко В. А., доктор архітектури, професор, за-
відувач кафедри архітектури будівель та містобудування (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія Кон-
дратюка). Опоненти: Товбич В. В., доктор архітектури, професор, 
завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі (Київ-
ський національний університет будівництва і архітектури); Риб-
чинський О. В., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри 
архітектурної і мистецької спадщини (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (5/2)

Аль-ода Насір Алі Абдульхуссейн, генеральний директор 
фірми АМЕМ FOR GENERAL CONTRACTS CO.Ltd, Ірак, м. Вави-
лон: «Вплив образів архітектурної спадщини Вавилона на фор-
мування світової архітектури» (18.00.01 – теорія архітектури, 
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). На-
уковий керівник – Єксарьова Н. М., кандидат архітектури, доцент, 
професор кафедри архітектурних конструкцій, реставрації і ре-
конструкції будівель, споруд та їх комплексів (Одеська державна 
академія будівництва та архітектури). Опоненти: Товбич В. В., 
доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформацій-
них технологій в архітектурі (Київський національний університет 
будівництва і архітектури); Лукомський Ю. В., кандидат архітек-
тури, доцент, доцент кафедри архітектурної і мистецької спад-
щини (Національний університет «Львівська політехніка»). (39/2)

Костюк Олена Олександрівна, асистент кафедри дизайну 
архітектурного середовища Київського національного універси-
тету будівництва і архітектури, архітектор архітектурного бюро 
«ArcheVista» (ФОП Прощенко А. А.), м. Київ: «Наукові засади 
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архітектурно-планувальної організації соціально орієнтованого 
житлового середовища» (18.00.01 – теорія архітектури, рестав-
рація пам’яток архітектури). Спецрада Д 26.056.02 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН Украї-
ни (03680, м. Київ-37, Повітрофлотський просп., 31; тел. 241-55-
80). Науковий керівник – Шебек Н. М., доктор архітектури, профе-
сор, завідувач кафедри містобудування (Київський національний 
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: 
Абизов В. А., доктор архітектури, професор, професор кафедри 
мистецтвознавства (Київський національний університет культу-
ри і мистецтв Міністерства культури України); Авдєєва М. С., кан-
дидат архітектури, доцент, доцент кафедри основ архітектури та 
дизайну (ННІ аеропортів Національного авіаційного університету 
МОН України). (399/2)

Булах Ірина Валеріївна, асистент кафедри дизайну архітек-
турного середовища Київського національного університету 
будівництва і архітектури: «Принципи символізації архітектур-
но-художнього образу міського середовища» (18.00.01 – тео-
рія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 
26.056.02 у Київському національному університеті будівництва 
і архітектури МОН України (03680, м. Київ-37, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. 241-55-80). Науковий керівник – Тімохін В. О., 
доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архі-
тектурного середовища (Київський національний університет бу-
дівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Ремізова О. І., 
доктор архітектури, професор кафедри основ архітектури (Хар-
ківський національний університет будівництва і архітектури 
МОН України); Трошкіна О. А., кандидат архітектури, доцент, за-
відувач кафедри основ архітектури та дизайну (ННІ аеропортів 
Національного авіаційного університету МОН України). (400/2)

Дивак Віктор Іванович, доцент кафедри архітектурного про-
ектування цивільних будівель і споруд Київського національ-
ного університету будівництва і архітектури: «Методичні заса-
ди архітектурно-планувального розширення художніх музеїв» 
(18.00.02 – архітектура будівель і споруд). Спецрада Д 26.056.02 
у Київському національному університеті будівництва і архітек-
тури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; 
тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник – Куцевич В. В., доктор 
архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проек-
тування цивільних будівель і споруд (Київський національний уні-
верситет будівництва і архітектури). Опоненти: Проскуряков В. І., 
доктор архітектури, декан повної освіти, завідувач кафедри ди-
зайну архітектурного середовища (Архітектурний інститут Націо-
нального університету «Львівська політехніка»); Трошкіна О. А., 
кандидат архітектури, завідувач кафедри основ архітектури та 
дизайну (Національний авіаційний університет). (401/2)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Поворозник Катерина Олександрівна, старший викладач 

кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційно-
го університету: «Психологічні особливості розвитку часової 
перспективи у студентської молоді» (19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Національному пе-
дагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Помиткіна Л. В., доктор психол. наук, доцент, про-
фесор кафедри авіаційної психології (Національний авіаційний 
університет). Опоненти: Бушай І. М., доктор психол. наук, профе-
сор, професор кафедри теоретичної та консультативної психо-
логії (Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова); Вербицька Л. Ф., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри психології (Київський національний торговельно-еко-
номічний університет). (73/2)

Постова Катерина Григорівна, науковий співробітник відділу 
підтримки обдарованості та міжнародної співпраці Інституту об-
дарованої дитини НАПН України: «Психологічні умови розвитку 
дослідницьких здібностей обдарованих підлітків» (19.00.07 – пе-
дагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Ковальчук Ю. М., кандидат психол. 
наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інтелек-
туального розвитку обдарованої особистості (Інститут обдаро-
ваної дитини НАПН України). Опоненти: Кузьменко В. У., доктор 
психол. наук, професор, професор кафедри теоретичної та кон-
сультативної психології (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова); Вінс В. А., кандидат психол. наук, до-
цент, доцент кафедри практичної психології (ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григо-
рія Сковороди»). (74/2)

Бабяк Ольга Олексіївна, науковий співробітник лабораторії ін-
тенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки 
НАПН України: «Психологічні особливості міжособистісних сто-
сунків у підлітків із затримкою психічного розвитку» (19.00.08 – 
спеціальна психологія). Спецрада Д 26.450.02 в Інституті спеці-
альної педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлин-
ського, 9; тел. 440-42-92). Науковий керівник – Сак Т. В., доктор 
психол. наук, професор, завідувач лабораторії інтенсивної педа-
гогічної корекції (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України). 
Опоненти: Лукашук В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри педіатрії (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Мартиненко І. В., кандидат пси-
хол. наук, доцент, доцент кафедри логопедії (Інститут корекцій-
ної педагогіки та психології Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова). (163/2)

Ковальова Марія Володимирівна, провідний психолог Одесь-
кого державного університету внутрішніх справ: «Психологічні 
механізми взаємозв’язку профілю часової перспективи особис-
тості із захисними адаптаційними комплексами» (19.00.01 – за-
гальна психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН 
України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-
84-13). Науковий керівник – Кіреєва З. О., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної психології і психології 
розвитку особистості (Одеський національний університет іме-
ні І. І. Мечникова). Опоненти: Плохіх В. В., доктор психол. наук, 
професор, професор кафедри психології розвитку і соціальних 
комунікацій (Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського); Кокоріна Ю. Є., кандидат 
психол. наук, старший викладач кафедри соціальної допомоги, 
загальної та медичної психології (Одеський національний медич-
ний університет). (317/2)

Капустянський Михайло Вікторович, аспірант Одеського на-
ціонального університету імені І. І. Мечникова: «Психологічні 
умови розвитку мотивації професійного зростання особистості 
керівника» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). 
Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворян-
ська, 2; тел. (048) 784-84-13). Науковий керівник – Родіна Н. В., 
доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної та 
прикладної психології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова). Опоненти: Данилюк І. В., доктор психол. наук, 
професор, декан факультету психології (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка); Воронов О. І., кандидат 
психол. наук, доцент, декан факультету менеджменту (Одеський 



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

регіональний інститут державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України). (318/2)

Мартинюк Юлія Олександрівна, старший лаборант з вищою 
освітою Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова: «Особливості емоційних станів батьків дітей з різним 
рівнем психосоціального розвитку» (19.00.01 – загальна пси-
хологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України 
(65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). На-
уковий керівник – Вісковатова Т. П., доктор психол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опо-
ненти: Максименко Ю. Б., доктор психол. наук, професор, про-
фесор кафедри загальної та диференціальної психології (Пів-
денноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського); Колот С. О., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної роботи і кадрового менеджменту 
(Одеський національний політехнічний університет). (320/2)

Курова Анастасія Володимирівна, аспірант Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова: «Психологічні 
індивідно-особистісні детермінанти суб’єктивного благополуччя 
майбутніх психологів» (19.00.01 – загальна психологія, історія 
психології). Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Оде-
са, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). Науковий керів-
ник – Крюкова М. А., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Ма-
мічева О. В., доктор психол. наук, професор, декан факультету 
дефектології (Донбаський державний педагогічний університет, 
м. Слов’янськ); Цілинко І. О., кандидат психол. наук, доцент, до-
цент кафедри практичної психології (Херсонський державний 
університет). (321/2)

Норчук Юрій Володимирович, старший викладач кафедри 
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової 
академії: «Психологічні особливості становлення завчасної стій-
кості в контексті життєвих перспектив особистості» (19.00.01 – 
загальна психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН 
України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-
13). Науковий керівник – Луньов В. Є., кандидат психол. наук, 
доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології 
навчання імені І. О. Синиці (Інститут психології імені Г. С. Костю-
ка НАПН Укранїни). Опоненти: Родіна Н. В., доктор психол. наук, 
професор, професор кафедри соціальної і прикладної психо-
логії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 
Бутузова Л. П., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри 
загальновікової та педагогічної психології (Житомирський дер-
жавний університет імені Івана Франка). (335/2)

Сербін-Жердецька Інна Анатоліївна, головний спеціаліст від-
ділу психологічного забезпечення Національної поліції в Одесь-
кій області: «Психологічні особливості життєвих виборів особис-
тості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спец-
рада К 41.051.07 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 
2; тел. (048) 784-84-13). Науковий керівник – Крюкова М. А., кан-
дидат психол. наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і 
спеціальної психології (Одеський національний університет іме-
ні І. І. Мечникова). Опоненти: Большакова А. М., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології (Хар-
ківська державна академія культури); Прудка Л. М., кандидат 

психол. наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки 
(Одеський державний університет внутрішніх справ). (337/2)

Алєксєєва Олена Іванівна, методист відділу педагогічних ін-
новацій КВНЗ «Академія неперервної освіти» Київської облра-
ди: «Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності 
управлінського персоналу освітніх організацій державної фор-
ми власності» (19.00.10 – організаційна психологія; економічна 
психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; 
тел. 288-33-20). Науковий керівник – Філь О. І., кандидат пси-
хол. наук, доцент, доцент кафедри психології управління (ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Ва-
щенко І. В., доктор психол. наук, професор, професор кафедри 
загальної психології (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Галаган Л. В., кандидат психол. 
наук, заступник генерального директора (ТОВ «Аверс лтд»). 
(381/2)

Москаленко Людмила Семенівна, старший викладач кафе-
дри психології Полтавського національного університету імені 
В. Г. Короленка МОН України: «Психологічні умови становлення 
соціального статусу молодшого школяра» (19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньків-
ська, 2; тел. 288-33-20). Наукові керівники: Боришевський М. Й. , 
Яблонська Т. М., доктор психол. наук, старший науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник лабораторії психології осо-
бистості імені П. Р. Чамати (Інститут психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України). Опоненти: Кікінежді О. М., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології (Тернопільський націо- 
нальний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
МОН України); Дуткевич Т. В., кандидат психол. наук, професор, 
завідувач кафедри психології освіти (Кам’янець-Подільський на-
ціональний університет імені Івана Огієнка МОН України). (382/2)

Андрух Ірина Володимирівна, старший викладач спецкафе-
дри ННІ перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів Служби 
безпеки України Національної академії Служби безпеки України: 
«Психологічні умови запобігання емоційного вигоряння опера-
тивними співробітниками Служби безпеки України» (19.00.09 – 
психологія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 70.705.02 
у Національній академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького (29003, м. Хмельницький, вул. 
Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Са-
фін О. Д., доктор психол. наук, професор, старший науковий 
співробітник науково-організаційного відділу (Національна ака-
демія Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького). Опоненти: Тімченко О. В., доктор психол. наук, 
професор, провідний науковий співробітник лабораторії екс-
тремальної та кризової психології (Національний університет 
цивільного захисту України); Хайруллін О. М., кандидат психол. 
наук, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення 
діяльності військ (Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського). (415/2)

Мельник Ярослав Іванович, ад’юнкт науково-організаційно-
го відділення Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Психопрофілактика деві-
антної поведінки військовослужбовців в особливих умовах ді-
яльності» (19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах). 
Спецрада К 70.705.02 у Національній академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29003, 
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). На-
уковий керівник – Сафін О. Д., доктор психол. наук, професор, 
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старший науковий співробітник науково-організаційного відділу 
(Національна академія Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Потапчук Є. М., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної психо-
логії та педагогіки (Хмельницький національний університет); 
Каськов І. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри 
практичної психології (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). (416/2)

Стельмах Оксана В’ячеславівна, викладач кафедри практич-
ної психології та педагогіки Львівського державного університе-
ту безпеки життєдіяльності: «Психологічні умови формування 
професійної Я-концепції майбутніх рятівників» (19.00.07 – педа-
гогічна та вікова психологія). Спецрада К 48.125.03 у Національ-
ному університеті «Острозька академія» МОН України (35800, 
м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий 
керівник – Жигайло Н. І., доктор психол. наук, професор, про-
фесор кафедри менеджменту (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Томчук М. І., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри психології (КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти»); Білозерська С. І., кандидат пси-
хол. наук, доцент кафедри психології (Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка). (440/2)

Федько Світлана Леонідівна, викладач кафедри психології і 
педагогіки Київського національного лінгвістичного університе-
ту МОН України: «Культуродоцільні тенденції в практиці надан-
ня психологічної допомоги» (19.00.01 – загальна психологія, 
історія психології). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньків-
ська, 2; тел. 288-19-63). Науковий керівник – Бондаренко О. Ф., 
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН Укра-
їни, завідувач кафедри психології і педагогіки (Київський на-
ціональний лінгвістичний університет МОН України). Опоненти: 
Данилюк І. В., доктор психол. наук, професор, декан факульте-
ту психології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Луньов В. Є., кандидат психол. наук, 
доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології 
навчання імені І. О. Синиці (Інститут психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України). (484/2)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Солдатова Вікторія Юріївна, тимчасово не працює: «Візуаль-

ні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні 
засоби» (22.00.02 – методологія та методи соціологічних дослі-
джень). Спецрада Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України 
(01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12; тел. 255-72-77). Науковий 
керівник – Бевзенко Л. Д., доктор соціол. наук, старший науко-
вий співробітник, провідний науковий співробітник відділу со-
ціальної психології (Інститут соціології НАН України). Опоненти: 
Сурмін Ю. П., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри 
державного управління та самоврядування (Інститут соціальних 
наук імені Гейдара Алієва Міжрегіональної академії управління 
персоналом); Нікітіна Т. Є., кандидат соціол. наук, керівник служ-
би стратегічної аналітики (TOB «ТРК Україна»). (55/2)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Жекало Ганна Іванівна, аспірант кафедри політичних інститу-

тів та процесів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»: «Політико-інституційні механізми ре-
гулювання політичних конфліктів в Україні» (23.00.02 – політичні 
інститути та процеси). Спецрада Д 35.051.17 у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий 
керівник – Марчук В. В., доктор істор. наук, професор, завідувач 

кафедри політичних інститутів та процесів (ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника»). Опо-
ненти: Зеленько Г. І., доктор політ. наук, професор, провідний 
науковий співробітник (Інститут політичних і етнонаціональ-
них досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України); Примуш М. В., 
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології та 
державного управління (Донецький національний університет, 
м. Вінниця). (40/2)

Гладій Василь Іванович, перший заступник голови Івано-
Франківської облради: «Місцеве самоврядування як ресурс полі-
тики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспективи 
для України» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спец-
рада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 
1; тел. (032) 239-44-62). Науковий керівник – Марчук В. В., док-
тор істор. наук, професор, завідувач кафедри політичних інсти-
тутів та процесів (ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Бабкіна О. В., доктор 
політ. наук, професор, завідувач кафедри політичних наук (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); 
Була С. П., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політо-
логії (Львівський національний університет імені Івана Франка). 
(41/2)

Гербут Ігор Анатолійович, політичний консультант партії 
«Сильна держава»: «Виборча інженерія як інструмент забез-
печення політичної консолідації у демократичному суспіль-
стві» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 
26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-
41-11). Науковий керівник – Кочубей Л. О., доктор політ. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу теоретичних 
та прикладних проблем політології (Інститут політичних і етно-
національних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України). Опо-
ненти: Ганжуров Ю. С., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри організації видавничої справи (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут»); Стой-
ко О. М., кандидат політ. наук, старший науковий співробітник 
відділу правових проблем політології (Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України). (111/2)

Дем’яненко Михайло Миколайович, молодший науковий спів-
робітник відділу довідково-консультаційної допомоги Національ-
ної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського: «Популізм як політичний феномен і маніпу-
лятивна технологія» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). 
Спецрада Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 
4; тел. 278-41-11). Науковий керівник – Кулагін Ю. І., кандидат 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософських і 
соціальних наук (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет МОН України). Опоненти: Співак В. М., доктор 
політ. наук, доцент, професор кафедри соціології та суспільних 
наук (Академія праці, соціальних відносин і туризму Федерації 
профспілок України); Явір В. А., кандидат політ. наук, науковий 
співробітник відділу правових проблем політології (Інститут дер-
жави і права імені В. М. Корецького НАН України). (112/2)

Павлюк Олеся Ігорівна, аспірант кафедри міжнародних від-
носин Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича МОН України: «Зовнішньополітичний курс Сполуче-
них Штатів Америки щодо Ісламської Республіки Іран: від співро-
бітництва до політики «стримування» (23.00.04 – політичні про-
блеми міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада 



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Науковий керівник – Феду-
няк С. Г., доктор політ. наук, професор, професор кафедри між-
народних відносин (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Перепелиця Г. М., 
доктор політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних 
відносин і зовнішньої політики (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
МОН України); Шевчук О. В., доктор політ. наук, професор, декан 
факультету політичних наук (Чорноморський державний універ-
ситет імені Петра Могили МОН України). (164/2)

Мудрицька Карина Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Зовнішньополітична стратегія Франції за президентства Ніколя 
Саркозі» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем 
та глобального розвитку). Спецрада Д 26.001.29 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН Украї-
ни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-
31-41). Науковий керівник – Манжола В. А., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовніш-
ньої політики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Чекаленко Л. Д., доктор політ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії (Ди-
пломатична академія України при МЗС України)); Глебов С. В., 
кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних від-
носин (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). 
(165/2)

Кацуба Микита Олександрович, тимчасово не працює: «Ху-
дожнє кіно у політичних процесах сучасного суспільства» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 26.001.41 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Малкіна Г. М., доктор по-
літ. наук, доцент, доцент кафедри політичних наук (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Латигіна Н. А., доктор політ. наук, професор, професор кафе-
дри філософських та соціальних наук (Київський національний 
торговельно-економічний університет); Ісхакова Н. Г., кандидат 
політ. наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології (На-
ціональний авіаційний університет). (166/2)

Печенюк Дмитро Олександрович, заступник начальника Цен-
тру забезпечення УЗ ОРС ЦЗ ДСНС України: «Концепція сильної 
демократії Бенджаміна Барбера» (23.00.01 – теорія та історія по-
літичної науки). Спецрада Д 26.001.41 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий керівник – Федірко І. П., кандидат філософ. наук, доцент, 
доцент кафедри політології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Денисенко В. М., доктор по-
літ. наук, професор, завідувач кафедри політології (Львівський 
національний університет імені Івана Франка); Калінін В. Ю., кан-
дидат політ. наук, викладач кафедри соціології (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інсти-
тут»). (167/2)

Лікарчук Дар’я Сергіївна, тимчасово не працює: «Особливості 
парламентських конфліктів у сучасній Україні» (23.00.02 – полі-
тичні інститути та процеси). Спецрада Д 26.001.41 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Цвих В. Ф., доктор політ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри політології (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мироненко П. В., 
доктор політ. наук, директор (Громадська організація «Міжна-
родний інститут гуманітарних технологій»); Лісничук О. В., кан-
дидат політ. наук, науковий співробітник (Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України). 
(386/2)

Ніколайчук Геннадій Геннадійович, начальник групи між-
народних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних 
Сил України: «Особливості взаємозв’язку спорту і політики» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 26.001.41 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Ткач О. І., доктор політ. 
наук, професор, професор кафедри політології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Го-
ловатий М. Ф., доктор політ. наук, професор, проректор (Між-
регіональна академія управління персоналом); Косьмій О. М., 
кандидат політ. наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін (Інститут кримінально-виконавчої служби). (387/2)

Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна, асистент кафедри іно-
земних мов Львівського національного університету імені Івана 
Франка МОН України: «Європейський Союз у зовнішній політиці 
Канади» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН Украї-
ни (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-
49-00). Науковий керівник – Калитчак Р. Г., кандидат політ. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 
служби (Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). Опоненти: Копійка В. В., доктор політ. наук, про-
фесор, директор Інституту міжнародних відносин (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Макар В. Ю., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри між-
народних відносин (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича МОН України). (443/2)

Детинченко Оксана Петрівна, економіст ТОВ «ПреміумМар-
кетПак»: «Новий лібералізм у теорії і практиці міжнародних від-
носин» (23.00.01 – теорія та історія політичної науки). Спецрада 
Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Науковий керівник – Рома-
нюк Р. Й., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри між-
народних відносин і дипломатичної служби (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: 
Кармазіна М. С., доктор політ. наук, професор, завідувач відділу 
соціально-політичної історії (Інститут політичних і етнонаціо-
нальних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України); Буник М. З., 
кандидат політ. наук, доцент кафедри політичних наук та філо-
софії (Львівський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України). (455/2)

Цебенко Олег Олександрович, аспірант кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної служби Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка МОН України: «Сепаратизм у краї-
нах-членах ГУАМ: міжнародно-політичний вимір» (23.00.04 – по-
літичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). 
Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному універси-
теті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. 
Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Науковий керівник – 
Кучик О. С., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри між-
народних відносин і дипломатичної служби (Львівський націо-



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

нальний університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: 
Федуняк С. Г., доктор політ. наук, професор, професор кафедри 
міжнародних відносин (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича МОН України); Капітоненко М. Г., канди-
дат політ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики (Інститут міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
України). (456/2)

Ярмистий Максим Миколайович, помічник-консультант на-
родного депутата України, Верховна Рада України: «Формуван-
ня та особливості функціонування інститутів державного регу-
лювання міграційної політики України» (23.00.02 – політичні 
інституції та процеси). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України 
(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). 
Науковий керівник – Ротар Н. Ю., доктор політ. наук, професор, 
професор кафедри політології та державного управління (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН 
України). Опоненти: Юськів Б. М., доктор політ. наук, профе-
сор, професор кафедри економічної кібернетики (Рівненський 
державний гуманітарний університет МОН України); Буга Я. В., 
кандидат політ. наук, провідний експерт (Чернівецька обласна 
громадська організація «Буковинська агенція ініціатив та розви-
тку»). (464/2)

Бут Станіслав Анатолійович, тимчасово не працює: «Стра-
тегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської На-
родної Республіки та Російської Федерації» (23.00.04 – політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). Спец-
рада Д 26.001.29 в Інституті міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 
(04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1; тел. (044) 481-45-57). На-
уковий керівник – Дорошко М. С., доктор істор. наук, професор, 
завідувач кафедри країнознавства, заступник директора з на-
укової роботи (Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пара-
хонський Б. О., доктор філософ. наук, професор (Національний 
інститут стратегічних досліджень); Намонюк Ч. І., кандидат по-
літ. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародної 
інформації (Інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені 
Аверроеса (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»). (465/2)

Кононенко Марія Григорівна, аспірант: «Еволюція зовнішньо-
політичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки» (23.00.04 – по-
літичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). 
Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Коп-
пель О. А., доктор істор. наук, професор кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Парахонський Б. О., доктор філософ. наук, професор, 
головний науковий співробітник (Національний інститут страте-
гічних досліджень при Президентові України); Фесенко Н. В., кан-
дидат політ. наук, старший науковий співробітник (ДУ «Інститут 
всесвітньої історії НАН України»). (466/2)

Штельмашенко Анастасія Дмитрівна, старший лаборант ка-
федри державного управління Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Формування бренду держави 
як складова сучасної політики» (23.00.02 – політичні інститути 
та процеси). Спецрада Д 26.001.41 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Шульга М. А., доктор політ. наук, професор, професор 
кафедри державного управління (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Семченко О. А., док-
тор політ. наук, професор кафедри правознавства (Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет); Таран С. В., 
кандидат політ. наук, директор (ГО «Міжнародний інститут де-
мократії»). (576/2)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Апайчев Олександр Валентинович, старший викладач кафе-

дри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання 
Класичного приватного університету: «Корекція фізичного стану 
чоловіків другого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фіт-
несом» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних 
груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному універ-
ситеті фізичного виховання і спорту України МОН України (03680, 
м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий 
керівник – Захаріна Є. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного вихован-
ня (Інститут здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного 
університету). Опоненти: Футорний С. М., доктор наук з фіз. ви-
ховання та спорту, доцент, завідувач кафедри спортивної меди-
цини (Національний університет фізичного виховання і спорту 
України); Арефьєв В. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики фізичного виховання (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (349/2)

Бутенко Галина Олександрівна, асистент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка: «Під-
вищення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку за-
собами оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання» 
(24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університе-
ті фізичного виховання і спорту України МОН України (03680, 
м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий 
керівник – Гончарова Н. М., кандидат наук з фіз. виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри кінезіології (Національний уні-
верситет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Мос-
каленко Н. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, 
проректор з наукової діяльності (Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту); Альошина А. І., кандидат 
наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
спортивно-масової та туристичної роботи (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки). (350/2)

Вако Ілля Ілліч, заступник завідувача спеціальної кафедри № 
11 Національної академії Служби безпеки України: «Удосконален-
ня техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної під-
готовки майбутніх фахівців Служби безпеки України» (24.00.02 – 
фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). 
Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України МОН України (03680, м. Київ-150, вул. 
Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Кашу-
ба В. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, про-
ректор з наукової роботи (Національний університет фізичного 
виховання і спорту України). Опоненти: Ахметов Р. Ф., доктор 
наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
теорії і методики фізичного виховання (Житомирський держав-
ний університет імені Івана Франка); Сергієнко Ю. П., кандидат 
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, начальник кафедри спе-
ціальних дисциплін та організації професійної підготовки (На-
ціональний університет державної податкової служби України). 
(351/2)
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Головач Інна Іванівна, викладач кафедри теорії та методики 
фізичного виховання Національного університету фізичного 
виховання і спорту України: «Застосування засобів екологічно-
го туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного 
віку» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних 
груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному уні-
верситеті фізичного виховання і спорту України МОН України 
(03680, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 
Науковий керівник – Андрєєва О. В., доктор наук з фіз. вихован-
ня та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу 
та рекреації (Національний університет фізичного виховання і 
спорту України). Опоненти: Томенко О. А., доктор наук з фіз. ви-
ховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та мето-
дики фізичної культури (Сумський державний педагогічний уні-
верситет імені А. С. Макаренка); Білецька В. В., кандидат наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного 
виховання та спортивної підготовки (Національний авіаційний 
університет). (352/2)

Іщенко Олеся Сергіївна, викладач кафедри теорії та методи-
ки фізичного виховання Національного університету фізичного 
виховання і спорту України: «Формування мотивації підлітків до 
занять фізичною культурою в умовах навчально-виховного про-
цесу загальноосвітньої школи» (24.00.02 – фізична культура, фі-
зичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у 
Національному університеті фізичного виховання і спорту Укра-
їни МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. 
(044) 287-54-52). Науковий керівник – Круцевич Т. Ю., доктор 
наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
теорії і методики фізичного виховання (Національний універ-
ситет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Моска-
ленко Н. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, 
проректор з наукової діяльності (Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту); Марченко О. Ю., кандидат 
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи (Полтавський університет економіки і торгівлі). 
(353/2)

Баженков Євген Володимирович, голова фізкультурно-спор-
тивного товариства «Спартак»: «Функціонування та розвиток 
громадського сектору в системі оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності державних службовців» (24.00.02 – фізична куль-
тура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 
26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і 
спорту України МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкуль-
тури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Дутчак М. В., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, перший про-
ректор (Національний університет фізичного виховання і спорту 
України). Опоненти: Приступа Є. Н., доктор пед. наук, професор, 
ректор (Львівський державний університет фізичної культури); 
Путятіна Г. М., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, 
доцент кафедри менеджменту фізичної культури (Харківська 
державна академія фізичної культури). (354/2)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Чорнолуцький Василь Павлович, старший викладач кафедри 

регіональної політики та публічного адміністрування Одеського 
регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України: «Сис-
тема забезпечення політичних прав і свобод громадян органами 
виконавчої влади регіонального рівня в умовах децентраліза-
ції» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 

К 41.863.01 в Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. 
(048) 705-97-05). Науковий керівник – Свірін М. Г., кандидат 
політ. наук, доцент, доцент кафедри регіональної політики та 
публічного адміністрування (Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України). Опоненти: Коваль Г. В., доктор 
наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри соціальної 
роботи, управління і педагогіки (Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили); Топалова Е. Х., кандидат наук 
з держ. управління, доцент, професор кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування (Херсонський національ-
ний технічний університет). (46/2)

Бізікін Сергій Вікторович, радник голови Харківської рай-
ради: «Управління органами місцевого самоврядування розви-
тком земельних відносин в Україні» (25.00.04 – місцеве само-
врядування). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному 
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. 
(0612) 63-99-73). Науковий керівник – Куц Ю. О., доктор наук з 
держ. управління, професор, завідувач кафедри регіонально-
го розвитку та місцевого самоврядування (Харківський регіо-
нальний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України). Опоненти: 
Кравченко Т. А., доктор наук з держ. управління, доцент, про-
фесор кафедри державного управління та земельного кадастру 
(Класичний приватний університет); Гуськова І. Б., кандидат 
наук з держ. управління, начальник контрольно-аналітичного 
відділу департаменту економіки та національного майна (Хар-
ківська міськрада). (283/2)

Баглик Віталій Святославович, заступник начальника курсу 
післядипломної освіти факультету цивільного захисту Націо-
нального університету цивільного захисту України ДСНС України: 
«Ефективні механізми реалізації державної молодіжної політики 
України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецра-
да К 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту 
України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; 
тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Домбровська С. М., 
доктор наук з держ. управління, професор, начальник науково-
навчально-виробничого центру (Національний університет ци-
вільного захисту України ДСНС України). Опоненти: Сиченко В. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент, заслужений працівник 
освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій, 
(Дніпропетровський державний аграрно-економічний універси-
тет); Луценко С. М., кандидат наук з держ. управління, доцент, 
доцент кафедри професійної освіти та менеджменту (Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). (369/2)

Григоренко Наталія Володимирівна, викладач кафедри управ-
ління та організації діяльності у сфері цивільного захисту Націо-
нального університету цивільного захисту України ДСНС України: 
«Розвиток системи надання державних послуг у сфері цивіль-
ного захисту» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада К 64.707.03 у Національному університеті цивільного 
захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Черни-
шевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Дзюн-
дзюк В. Б., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач 
кафедри політології та філософії (Харківський регіональний ін-
ститут державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України). Опоненти: Дєгтяр О. А., 
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доктор наук з держ. управління, доцент кафедри менеджменту і 
адміністрування (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова МОН України); Карпенко О. В., 
кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри державної 
політики та суспільного розвитку (Національна академія держав-
ного управління при Президентові України). (370/2)

Луценко Тетяна Олексіївна, науковий співробітник наукового 
відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту науко-
во-навчально-виробничого центру Національного університету 
цивільного захисту України ДСНС України: «Механізми держав-
ного управління вузівською наукою в Україні» (25.00.02 – меха-
нізми державного управління). Спецрада К 64.707.03 у Націо-
нальному університеті цивільного захисту України ДСНС України 
(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). 
Науковий керівник – Домбровська С. М., доктор наук з держ. 
управління, професор, начальник науково-навчально-виробни-
чого центру (Національний університет цивільного захисту Укра-
їни ДСНС України). Опоненти: Антонов А. В., доктор наук з держ. 
управління, професор кафедри соціальної роботи, управління і 
педагогіки (Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили МОН України); Поступна О. В., кандидат наук з держ. 
управління, доцент, доцент кафедри соціальної і гуманітарної 
політики (Харківський регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного управління при Прези-
дентові України). (441/2)

Євдокімов Володимир Анатолійович, член Національної ко-
місії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг: «Механізми державного регулювання 
розвитку електроенергетичної галузі» (25.00.02 – механізми 
державного управління). Спецрада К 64.707.03 у Національному 
університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науко-
вий керівник – Дєгтяр А. О., доктор наук з держ. управління, про-
фесор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування (Хар-
ківська державна академія культури Міністерства культури Укра-
їни). Опоненти: Антонова Л. В., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри фінансів, обліку та аудиту (Чорно-
морський державний університет імені Петра Могили МОН Укра-
їни); Гончаренко М. В., кандидат наук з держ. управління, доцент, 
доцент кафедри економічної теорії та фінансів (Харківський регі-
ональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України). (442/2)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Битюк Інна Вікторівна, прес-секретар Офісу дружини Прези-

дента України: «Моральна паніка як технологія впливу в системі 
соціальних комунікацій» (27.00.06 – прикладні соціально-ко-
мунікаційні технології). Спецрада Д 26.001.34 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Чекмишев О. В., доктор наук із соц. комуні-
кацій, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій (Інститут 
журналістики Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка). Опоненти: Демченко В. Д., доктор філол. наук, 
професор, декан факультету систем і засобів масової комунікації 
(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гон-
чара); Гусак О. П., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент ка-
федри реклами і зв’язків з громадськістю (Гуманітарний інститут 
Київського національного університету імені Бориса Грінченка). 
(57/2)

Лавриш Юліана Степанівна, асистент кафедри нових медій 
факультету журналістики Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка: «Діалогізм у нових медіях України як 
засіб соціальних комунікацій: релігійний аспект» (27.00.04 – те-
орія та історія журналістики). Спецрада К 35.051.24 у Львівсько-
му національному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-47-51). 
Науковий керівник – Габор Н. Б., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри нових медій (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Бойко А. А., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка); Тита-
ренко М. О., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри 
медіакомунікацій (ВНЗ «Український католицький університет»). 
(260/2)

Гоцур Оксана Іванівна, асистент кафедри української пре-
си Львівського національного університету імені Івана Франка: 
«Сучасна українська преса як чинник формування геополітичної 
стратегії України (2000 – 2014 рр.): проблематика, концептуаль-
но-змістове навантаження» (27.00.04 – теорія та історія журна-
лістики). Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. 239-47-51). Науковий керівник – 
Лозинський М. В., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
теорії і практики журналістики, проректор з науково-педагогічної 
роботи та соціальних питань і розвитку (Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка). Опоненти: Демченко С. В., 
доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри 
масової та міжнародної комунікації (Дніпропетровський націо-
нальний університет імені Олеся Гончара); Почапська О. І., кан-
дидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики 
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка). (261/2)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Короткова Світлана Віталіївна, старший викладач кафедри 

перекладу ДВНЗ «Національний гірничий університет»: «При-
слівник у спеціальному тексті: структурно-семантичний та сис-
темно-функціональний аспекти» (10.02.02 – російська мова). 
Спецрада К 08.051.05 у Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дні-
пропетровськ, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий 
керівник – Пристайко Т. С., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства 
(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гон-
чара). Опоненти: Степанов Є. М., доктор філол. наук, доцент, 
завідувач кафедри російської мови (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Тукова Т. В., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри українознавства та гуманітарної 
підготовки (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна акаде-
мія»). (49/2)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гулковський Роман Владиславович, молодший науковий 

співробітник відділу геноміки людини Інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України: «Генні мутації у дітей з інтелек-
туальною недостатністю» (03.00.22 – молекулярна генетика). 
Спецрада Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики 
НАН України (03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. (044) 
526-11-69). Науковий керівник – Сиволоб А. В., доктор біол. 
наук, професор кафедри загальної та молекулярної генетики 
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(ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Макух Г. В., доктор біол. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник відділення діагностики спадкової патології (ДУ «Інститут 
спадкової патології» НАМН України); Вайсерман О. М., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 
епігенетики (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова» 
НАМН України). (47/20)

Степаненко Олексій Анатолійович, молодший науковий 
співробітник лабораторії біосинтезу нуклеїнових кислот від-
ділу функціональної геноміки Інституту молекулярної біології 
і генетики НАН України: «Вплив терапевтичних хіміопрепара-
тів і стабільної трансфекції гена СНI3LI на геном та фенотип 
пухлинних клітин» (03.00.03 – молекулярна біологія). Спец-
рада Д 26.237.01 в Інститут молекулярної біології і генетики 
НАН України (03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. 526-
11-69). Науковий керівник – Риндич А. В., доктор біол. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
функціональної геноміки (Інститут молекулярної біології і ге-
нетики НАН України). Опоненти: Глузман Д. Ф., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу імуноцитохімії та онкогема-

тології (Інститут експериментальної патології, онкології і раді-
обіології імені Р. Є. Кавецького НАН України); Мінченко О. Г., 
доктор біол. наук, професор, завідувач відділу молекулярної 
біології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). 
(48/2)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Гущин Олег Олександрович, ад’юнкт науково-організаційно-

го відділення Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Адміністрування миро-
творчої діяльності Збройних Сил України» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес, фінансове право; інформаційне пра-
во). Спецрада Д 26.142.02 у Міжрегіональній академії управлін-
ня персоналом МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 
2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Бевзенко В. М., доктор 
юриди. наук, професор, професор кафедри адміністративного 
права (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Віхляєв М. Ю., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри конституційного та трудового права (За-
порізький національний університет); Дрозд О. Ю., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльнос-
ті (Національна академія внутрішніх справ). (587/2)


