
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Фардигола Лариса Василівна, старший науковий спів-

робітник відділу теорії функцій Фізико-технічного інституту 
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України: «Опера-
тори перетворення та оператори впливу в задачах керування» 
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 64.175.01 у Фі-
зико-технічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєр-
кіна НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. 
(057) 340-22-23). Опоненти: Коробов В. І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Мурач О. О., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу нелінійного 
аналізу (Інститут математики НАН України); Холькін О. М., 
доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри вищої та 
прикладної математики (ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет»). (26/8)

Попович Роман Богданович, доцент кафедри спеціалі-
зованих комп’ютерних систем Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Елементи великого мультипліка-
тивного порядку в скінченних полях» (01.01.06 – алгебра та 
теорія чисел). Спецрада Д 26.206.03 в Інституті математики 
НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. (044) 
234-50-51). Науковий консультант – Кириченко В. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри геометрії (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). Опоненти: Варбанець П. Д., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної алгебри та 
дискретної математики (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова МОН України); Глазунов М. М., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри електроніки 
(Національний авіаційний університет МОН України); Усти-
менко В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач ка-
федри алгебри і дискретної математики (Університет Марії 
Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща). (38/8)

Синельщиков Сергій Дмитрович, старший науковий спів-
робітник відділу математичної фізики Фізико-технічного ін-
ституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України: 
«Дії некомутативних груп і квантових алгебр на точкових 
просторах та їх q-аналогах» (01.01.01 – математичний ана-
ліз). Спецрада Д 64.175.01 у Фізико-технічному інституті 
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, 
м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Опоненти: 
Даниленко О. І., доктор фіз.-мат. наук, доцент, старший на-
уковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
теорії функцій (Фізико-технічний інститут низьких темпера-
тур імені Б. І. Вєркіна НАН України); Дюкарев Ю. М., доктор 

фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри вищої математики 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Островський В. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, провід-
ний науковий співробітник відділу функціонального аналізу 
(Інститут математики НАН України). (70/8)

Кнопова Вікторія Павлівна, старший науковий співробіт-
ник відділу «Методи системного моделювання» Інституту 
кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України: «Локальні 
властивості розподілу та траєкторій процесів типу Леві» 
(01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика). 
Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Кулик О. М., доктор фіз.-мат. наук, провідний 
науковий співробітник (Інститут математики НАН України). 
Опоненти: Бендіков О. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор 
(Інститут математики та інформатики Університету Вроцлав, 
Польща); Іванов О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
фесор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірнос-
тей (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»); Копитко Б. І., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри вищої математики (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). (305/8)

Ровенчак Андрій Адамович, доцент кафедри теоретичної 
фізики Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багато-
частинкових систем і суміжних задачах» (01.04.02 – теоретич-
на фізика). Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національ-
ному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). На-
уковий консультант – Вакарчук І. О., доктор фіз.-мат. наук, 
професор. Опоненти: Головач Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабо-
раторії статистичної фізики складних систем (Інститут фізики 
конденсованих систем НАН України); Вільчинський С. Й., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри квантової 
теорії поля (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Гаврилик О. М., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу математичних мето-
дів у теоретичній фізиці (Інститут теоретичної фізики імені 
М. М. Боголюбова НАН України). (354/8)

Верпаховська Олександра Олегівна, старший науковий 
співробітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН 
України: «Формування глибинного зображення середовища 
з застосуванням кінцево-різницевої міграції за даними регі-
ональної сейсморозвідки» (04.00.22 – геофізика). Спецрада 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК



бітник, завідувач відділу «Геологічний музей» (Національний 
науково-природничий музей НАН України); Науменко О. Д., 
кандидат геол. наук, старший науковий співробітник відділу 
нафти і газу (Інститут геологічних наук НАН України). (682/8)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Дьомін Андрій Юрійович, аспірант кафедри якості, стан-

дартизації, сертифікації та технологій виготовлення мате-
ріалів Українського державного університету залізничного 
транспорту: «Удосконалення технології відновлення колін-
частих валів тепловозних двигунів шляхом нанесення анти-
фрикційного зносостійкого покриття» (05.22.20 – експлуа-
тація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 64.820.04 
в Українському державному університеті залізничного тран-
спорту МОН України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; 
тел. (057) 730-10-49). Науковий керівник – Тимофеєва Л. А., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри якості, стан-
дартизації, сертифікації та технологій виготовлення матеріа-
лів (Український державний університет залізничного тран-
спорту). Опоненти: Кельріх М. Б., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри вагонів та вагонного господарства (Дер-
жавний економіко-технологічний університет транспорту); 
Гончаров О. М., кандидат тех. наук, доцент, начальник НДВ 
рухомого складу (Філія «Науково-дослідний та конструктор-
сько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ 
«Українська залізниця»). (2/8)

Ковальова Оксана Володимирівна, асистент кафедри 
управління вантажною і комерційною роботою Українського 
державного університету залізничного транспорту: «Удо-
сконалення транспортного процесу залізниць шляхом за-
безпечення вантажовласників рухомим складом необхідної 
комерційної придатності» (05.22.01 – транспортні системи). 
Спецрада Д 64.820.04 в Українському державному універси-
теті залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, 
майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-32). Науковий керів-
ник – Ломотько Д. В., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри транспортних систем і логістики (Український 
державний університет залізничного транспорту). Опоненти: 
Нагорний Є. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри транспортних технологій (Харківський національний ав-
томобільно-дорожній університет); Вернигора Р. В., кандидат 
тех. наук, доцент, декан факультету управління процесами 
перевезень (Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаря-
на). (3/8)

Валід Ахмед Махмуд Альрефаі, аспірант кафедри при-
кладної математики Харківського національного університету 
радіоелектроніки МОН України: «Математичне моделювання 
та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку 
нелінійних динамічних систем з конкурентною взаємодією» 
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні ме-
тоди). Спецрада Д 64.052.02 у Харківському національному 
університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, 
просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий керівник – 

Наумейко І. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
прикладної математики (Харківський національний універси-
тет радіоелектроніки). Опоненти: Данилов В. Я., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри математичних методів 
системного аналізу (ННК «Інститут прикладного системного 
аналізу» Національного технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут»); Саваневич В. Є., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри інформаційних управля-
ючих систем та технологій (ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет»). (10/8)

Сірий Олександр Анатолійович, старший викладач ка-
федри теплоенергетичних установок теплових і атомних 
електростанцій Національного технічного університету Укра-
їни «Київський політехнічний інститут»: «Вплив параметрів 
струменево-нішевої системи на робочий процес пальникових 
пристроїв» (05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки). 
Спецрада Д 26.002.09 у Національному технічному універси-
теті України «Київський політехнічний інститут» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 406-82-62). 
Науковий керівник – Абдулін М. З., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних 
електростанцій (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»). Опоненти: Білека Б. Д., 
доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу теплометрії, діагностики і оптимізації в енергетиці (Ін-
ститут технічної теплофізики НАН України); Топал О. І., канди-
дат тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відді-
лу процесів горіння та газифікації вугілля (Інститут вугільних 
енерготехнологій НАН України). (12/8)

Костіков Микола Павлович, асистент кафедри інформа-
ційних систем Національного університету харчових техноло-
гій: «Інформаційна технологія підтримки процесу навчання 
граматики іноземної мови у ВНЗ» (05.13.06 – інформаційні 
технології). Спецрада К 26.058.05 у Національному універси-
теті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ-33, вул. 
Володимирська, 68; тел. (044) 289-54-72). Науковий керів-
ник – Самсонов В. В., кандидат тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних систем (Національний університет 
харчових технологій МОН України). Опоненти: Стрижак О. Є., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу онтологічних систем та при-
кладної алгебраїчної комбінаторики (Інститут телекомуніка-
цій і глобального інформаційного простору НАН України); 
Львов М. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної 
кібернетики (Херсонський державний університет МОН Укра-
їни). (18/8)

Гараханлу Мохаммад Махді, аспірант кафедри основ і 
фундаментів Київського національного університету будівни-
цтва і архітектури МОН України: «Вплив техногенних факторів 
на активність поверхневих та глибинних зсувних процесів» 
(05.23.02 – основи і фундаменти). Спецрада Д 26.056.05 у 
Київському національному університеті будівництва і архітек-



тури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 
31; тел. (044) 241-55-80). Науковий керівник – Петренко Е. Ю., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри основ і фунда-
ментів (Київський національний університет будівництва і ар-
хітектури МОН України). Опоненти: Самедов Ахмед Меджид 
огли, доктор тех. наук, професор, професор кафедри геобу-
дівництва та гірничих технологій Інституту енергозбереження 
та енергоменеджменту (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут» МОН України); 
Кічаєва О. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології (Харків-
ський національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова МОН України). (19/8)

Бейнер Надія Валеріївна, програміст 1С відділу автома-
тизованої системи керування виробництвом ТОВ «Комбінат 
громадського харчування АЕС»: «Удосконалення методу про-
гнозування температури циркуляційної води АЕС» (05.01.02 – 
стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). 
Спецрада К 64.108.04 в Українській інженерно-педагогічній 
академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 
16; тел. (057) 731-28-62). Науковий керівник – Косач Н. І., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри авіаційних 
приладів та вимірювань (Національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» МОН України). Опоненти: Кошева Л. О., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри біокібернетики та аеро-
космічної медицини (Національний авіаційний університет 
МОН України); Гиря М. П., кандидат тех. наук, начальник від-
ділу електротехнічного обладнання (Мале ДП «Інститут проб-
лем управління НАН України»). (23/8)

Бичков Микола Ігорович, провідний інженер відділу фор-
моутворення у машинобудуванні Інституту проблем машино-
будування імені А. М. Підгорного НАН України: «Математичне 
моделювання формоутворюючих процесів при високош-
видкісній обробці» (01.05.02 – математичне моделювання 
та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.180.01 в Інсти-
туті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН 
України (61046, м. Харків, вул. Дм. Пожарського, 2/10; тел. 
(057) 349-47-32). Науковий керівник – Раісов Ю. А., доктор 
тех. наук, професор. Опоненти: Гребеннік І. В., доктор тех. 
наук, професор, фахівець у галузі математичного моделю-
вання, завідувач кафедри системотехніки (Харківський на-
ціональний університет радіоелектроники); Угрюмов М. Л., 
доктор тех. наук, професор, фахівець у галузі математичного 
моделювання та системного аналізу, професор кафедри ін-
форматики (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського). (25/8)

Сидорук Юрій Кіндратович, доцент кафедри радіокон-
струювання та виробництва радіоапаратури Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут»: «Пристрої опромінення діелектричних сипучих ма-
теріалів електричним ВЧ та електромагнітним НВЧ полями» 
(05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). 

Спецрада Д 26.002.14 у Національному технічному універси-
теті України «Київський політехнічний інститут» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 406-82-62). 
Науковий керівник – Зіньковський Ю. Ф., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри радіоконструювання та вироб-
ництва радіоапаратури (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут» МОН України). 
Опоненти: Козловський В. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри засобів захисту інформації Інституту інфор-
маційно-діагностичних систем (Національний авіаційний уні-
верситет МОН України); Карушкін М. Ф., кандидат тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу (ДП «НДІ 
«Оріон» Держагентства з питань науки України). (28/8)

Бобрівник Катерина Євгенівна, асистент кафедри ін-
формаційних систем Національного університету харчових 
технологій: «Інформаційна технологія підтримки вивчення 
інженерно-технічних і технологічних дисциплін» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада К 26.058.05 у Національ-
ному університеті харчових технологій МОН України (01601, 
м. Київ-33, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-54-72). 
Науковий керівник – Поворознюк Н. І., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри інформаційних систем (Національний 
університет харчових технологій МОН України). Опоненти: 
Стрижак О. Є., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник відділу онтологічних 
систем та прикладної алгебраїчної комбінаторики (Інститут 
телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН 
України); Сирота С. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент ка-
федри прикладної математики (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний університет» МОН 
України). (33/8)

Кравченко Олександр Михайлович, заступник директора 
з науково-технічної роботи (виробництво) ДП «ГИПРОКОКС»: 
«Залізобетонні конструкції фундаментів коксових батарей, 
які працюють в умовах впливу технологічних температур» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спец-
рада Д 64.056.04 у Харківському національному університе-
ті будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-50). Науковий керівник – 
Фомін С. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
залізобетонних і кам’яних конструкцій (Харківський націо-
нальний університет будівництва та архітектури МОН Укра-
їни). Опоненти: Голоднов О. І., доктор тех. наук, професор, 
учений секретар (ТОВ «Укрінсталькон імені В. М. Шиманов-
ського»); Стельмах O. A., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
пожежної профілактики в населених пунктах, заступник на-
чальника Науково-методичного центру навчальних закладів 
ДСНС України (Національний університет цивільного захисту 
України). (36/8)

Махно Таїсія Олександрівна, молодший науковий співро-
бітник Інституту прикладної математики і механіки НАН Укра-
їни: «Автоматизована система обробки ультразвукових зо-
бражень сонних артерій на основі еволюційних алгоритмів» 



(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 11.051.08 у 
Донецькому національному університеті МОН України (21021, 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науко-
вий керівник – Скобцов В. Ю., провідний науковий співро-
бітник лабораторії проблем захисту інформації (Об’єднаний 
інститут проблем інформатики НАН Білорусі). Опоненти: 
Філатов В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри систем штучного інтелекту (Харківський національний 
університет радіоелектроніки); Ролік О. І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри автоматики та управлін-
ня в технічних системах (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут»). (71/8)

Шумова Лариса Олександрівна, старший викладач ка-
федри комп’ютерної інженерії Східноукраїнського націо-
нального університету імені Володимира Даля МОН України: 
«Автоматизована система прогнозування аварійних ситуацій 
великотоннажного хімічного виробництва» (05.13.06 – ін-
формаційні технології). Спецрада К 11.051.08 у Донецькому 
національному університеті МОН України (21021, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – 
Скарга-Бандурова І. С., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри комп’ютерної інженерії (Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля МОН України). 
Опоненти: Ходаков В. Є., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри інформаційних технологій (Херсонський на-
ціональний технічний університет МОН України); Рубан І. В., 
доктор тех. наук, завідувач кафедри електронних обчислю-
вальних машин (Харківський національний університет раді-
оелектроніки МОН України). (72/8)

Дорожко Євген Вікторович, асистент кафедри вишуку-
вань та проектування доріг і аеродромів Харківського на-
ціонального автомобільно-дорожнього університету: «Удо-
сконалення методу розрахунку тонких асфальтобетонних 
шарів на жорсткій основі» (05.22.11 – автомобільні шляхи та 
аеродроми). Спецрада Д 64.059.01 у Харківському національ-
ному автомобільно-дорожньому університеті МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25; 
тел. (057) 700-38-66). Науковий керівник – Ряпухін В. М., кан-
дидат тех. наук, доцент, професор кафедри вишукувань та 
проектування доріг і аеродромів (Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Гамеляк І. П., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри аеропортів 
(Національний транспортний університет МОН України); Ви-
рожемський В. К., кандидат тех. наук, старший науковий спів-
робітник, перший заступник директора з наукової роботи (ДП 
«Державний дорожній НДІ імені М. П. Шульгіна»). (73/8)

Місюра Сергій Юрійович, молодший науковий співробіт-
ник відділу формоутворення в машинобудуванні Інституту 
проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН Украї-
ни: «Аналіз напружено-деформованого стану, коливання кри-
шок гідротурбін та їх оптимальне проектування» (05.02.09 – 
динаміка та міцність машин). Спецрада Д 64.180.01 в Інсти-
туті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН 

України (61046, м. Харків, вул. Д. Пожарського, 2/10; тел. 
(057) 349-47-24). Науковий керівник – Шупіков О. М., доктор 
тех. наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
формоутворення в машинобудуванні (Інститут проблем ма-
шинобудування імені А. М. Підгорного НАН України). Опонен-
ти: Львов Г. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
динаміки та міцності машин (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Шпачук В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
теоретичної і будівельної механіки (Харківський національ-
ний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
МОН України). (74/8)

Лисий Олександр Віталійович, асистент Національного 
університету харчових технологій: «Удосконалення техно-
логії киселів швидкого приготування шляхом використання 
рослинних добавок» (05.18.01 – технологія хлібопекарських 
продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів). 
Спецрада Д 26.058.06 у Національному університеті харчових 
технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий керівник – Грабов-
ська О. В., доктор тех. наук, професор кафедри технології 
цукру і підготовки води (Національний університет харчових 
технологій). Опоненти: Шаніна О. М., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри технологій переробних і харчових 
виробництв (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка); Олексієн-
ко Н. В., кандидат тех. наук, доцент, керівник відділу зовніш-
нього аудиту департаменту якості (ТОВ «Фоззі-Фуд»). (81/8)

Сарапін Володимир Павлович, головний конструктор 
відділу оптимізації процесів та конструкцій турбомашин Ін-
ституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного 
НАН України: «Удосконалення експлуатаційних характерис-
тик турбодетандерних установок, що працюють в системах 
транспорту природного газу» (05.05.16 – турбомашини та 
турбоустановки). Спецрада Д 64.180.02 в Інституті проблем 
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України (61046, 
м. Харків, вул. Д. Пожарського, 2/10; тел. (0572) 94-55-14). 
Науковий керівник – Шубенко О. Л., доктор тех. наук, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу оптимізації 
процесів та конструкцій турбомашин (Інститут проблем ма-
шинобудування імені А. М. Підгорного НАН України). Опо-
ненти: Парафійник В. П., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник спеціального 
конструкторського бюро (ПАТ «Сумське науково-виробниче 
об’єднання»); Юдін Ю. О., кандидат тех. наук, доцент, профе-
сор кафедри турбінобудування (Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). 
(96/8)

Алалі Абдулла, аспірант кафедри телекомунікаційних 
систем Харківського національного університету радіо-
електроніки МОН України: «Методи підвищення пропускної 
здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального 
використання ресурсів» (05.12.02 – телекомунікаційні систе-



ми та мережі). Спецрада Д 64.052.09 у Харківському націо-
нальному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, 
м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 7021-016). Науковий 
керівник – Коляденко Ю. Ю., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський 
національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Гар-
куша С. В., доктор тех. наук, доцент, проректор з наукової ро-
боти (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки 
і торгівлі» МОН України); Макаров С. А., кандидат тех. наук, 
доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем 
навігації та посадки (Харківський університет Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба Міноборони України). (97/8)

Рубанка Катерина Володимирівна, асистент кафедри тех-
нології консервування Національного університету харчових 
технологій: «Удосконалення технології полікомпонентних 
сумішей рослинних екстрактів та харчоконцентратів солод-
ких страв з їх використанням» (05.18.01 – технологія хлібо-
пекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових 
концентратів). Спецрада Д 26.058.06 у Національному уні-
верситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий ке-
рівник – Терлецька В. А., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів (Націо-
нальний університет харчових технологій). Опоненти: Іорга-
чова К. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри тех-
нології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчокон-
центратів (Одеська національна академія харчових технологій 
МОН України); Артамонова М. В., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виро-
бів і харчоконцентратів (Харківський державний університет 
харчування та торгівлі МОН України). (116/8)

Босак Алла Василівна, асистент кафедри автоматизації 
управління електротехнічними комплексами Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний ін-
ститут»: «Керування позиційним електроприводом з неавто-
номною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами» 
(05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада 
Д 26.002.20 у Національному технічному університеті Украї-
ни «Київський політехнічний інститут» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий 
керівник – Чермалих О. В., кандидат тех. наук, доцент кафе-
дри автоматизації управління електротехнічними комплекса-
ми (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Мазуренко Л. І., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу електромеханічних 
систем (Інститут електродинаміки НАН України); Зачепа Ю. В., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри систем автоматичного 
управління та електропривода (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського). (132/8)

Малишева Вікторія Валеріївна, асистент кафедри охоро-
ни праці та безпеки життєдіяльності Харківського національ-
ного університету міського господарства імені О. М. Бекето-
ва: «Удосконалення методу визначення інгредієнтно-параме-

тричного забруднення автомобільних доріг та обґрунтування 
параметрів захисних екранів» (05.22.11 – автомобільні шляхи 
та аеродроми). Спецрада К 26.062.12 у Національному авіа-
ційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-80-28). Науковий ке-
рівник – Хворост М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Харків-
ський національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова). Опоненти: Угненко Є. Б., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри вишукувань та проектування 
доріг (Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет); Краюшкіна К. В., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник відділу конструкцій дорожніх одягів 
(Державний дорожній НДІ імені М. П. Шульгіна). (133/8)

Пушкар Микола Васильович, асистент кафедри авто-
матизації електромеханічних систем та електропривода 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» МОН України: «Самозбудження та ре-
гулювання в автономних системах генерації з асинхронними 
генераторами» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та сис-
теми). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН 
України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. 456-91-15). 
Науковий керівник – Печеник М. В., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри автоматизації електромеханічних сис-
тем та електропривода (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут» МОН України). 
Опоненти: Мазуренко Л. І., доктор тех. наук, завідувач відді-
лу електромеханічних систем (Інститут електродинаміки НАН 
України); Зачепа Ю. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
систем автоматичного керування та електропривода (Кре-
менчуцький національний університет імені Михайла Остро-
градського). (134/8)

Єремеєва Олена Анатоліївна, викладач кафедри техно-
логії зберігання і переробки зерна Уманського національного 
університету садівництва: «Удосконалення технології пере-
робки зерна пшениці на борошномельних підприємствах» 
(05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних про-
дуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур). 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 – Дмитрук Є. А., доктор 
тех. наук, провідний науковий співробітник НТЦ «Проекту-
вання та технології агропромислового комплексу Національ-
ного університету харчових технологій». Опоненти: Вере-
щинский О. П., доктор тех. наук, генеральний директор (ТОВ 
«Олис»); Почеп В. А., кандидат тех. наук, голова наглядової 
ради Хорольського молочно-консервного комбінату дитячих 
продуктів. (135/8)

Новіков Володимир Вікторович, викладач кафедри техно-
логії зберігання і переробки зерна Уманського національного 
університету садівництва: «Удосконалення технології вироб-
ництва круп’яних продуктів із зерна тритикале» (05.18.02 – 
технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбі-



кормів, олійних і луб’яних культур). Спецрада Д 26.058.06 у 
Національному університеті харчових технологій МОН Украї-
ни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. 289-60-00). 
Науковий керівник – Дмитрук Є. А., доктор тех. наук, провід-
ний науковий співробітник НТЦ «Проектування та технології 
агропромислового комплексу Національного університету 
харчових технологій». Опоненти: Шаніна О. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технологій переробних і 
харчових виробництв (Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василенка 
Мінагрополітики); Гулавський В. Т., кандидат тех. наук, кон-
сультант з технологічних питань (ТОВ «ЛІТА»). (136/8)

Зазерін Андрій Ігорович, асистент кафедри мікроелек-
троніки Національного технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут»: «Активні фільтри на тонко-
плівкових п’єзоелектричних резонаторах» (05.27.01 – твердо-
тільна електроніка). Спецрада Д 26.002.08 у Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
тел. (044) 204-90-68). Науковий керівник – Орлов А. Т., кан-
дидат тех. наук, доцент, доцент кафедри мікроелектроніки 
(Національний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут»). Опоненти: Осадчук О. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки (Вінниць-
кий національний технічний університет); Глушеченко Е. М., 
кандидат тех. наук, начальник відділу (ПрАТ НВО «Сатурн»). 
(137/8)

Заїка Василь Михайлович, асистент кафедри комп’ю-
теризованих та інформаційних технологій у приладобудуван-
ні Черкаського державного технологічного університету МОН 
України: «Методи та засоби проектування п’єзокерамічних 
перетворювачів для комп’ютерних акустичних вимірюваль-
них систем» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компонен-
ти). Спецрада К 73.052.04 у Черкаському державному тех-
нологічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси 
бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керів-
ник – Бондаренко Ю. Ю., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри комп’ютеризованих та інформаційних технологій 
у приладобудуванні (Черкаський державний технологічний 
університет). Опоненти: Ситніков В. С., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютерних систем (Одеський 
національний політехнічний університет); Кошовий М. Д., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри авіаційних 
приладів та вимірювань (Національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»). (149/8)

Сперкач Майя Олегівна, старший викладач кафедри ав-
томатизованих систем обробки інформації та управління 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут»: «Інформаційна технологія оператив-
но-календарного планування дрібносерійного виробництва 
за концепцією «точно в строк» (05.13.06 – інформаційні тех-
нології). Спецрада Д 26.002.29 у Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. 236-79-89). 
Науковий керівник – Павлов О. А., доктор тех. наук, профе-
сор, декан факультету інформатики та обчислювальної тех-
ніки (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Левикін В. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управля-
ючих систем (Харківський національний університет радіо-
електроніки); Харченко О. Г., кандидат тех. наук, професор 
кафедри комп’ютерних інформаційних технологій (Націо-
нальний авіаційний університет). (153/8)

Барилюк Євген Ігорович, асистент кафедри гідрогазових 
систем Національного авіаційного університету: «Підвищен-
ня ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом 
введення демпфірування в рухому систему електромагнітно-
го приводу клапана» (05.02.02 – машинознавство). Спецрада 
Д 26.002.11 у Національному технічному університеті Украї-
ни «Київський політехнічний інститут» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 406-82-62). Науковий 
керівник – Зайончковський Г. Й., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри гідрогазових систем (Національний авіа-
ційний університет). Опоненти: Андренко П. М., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри гідропневмоавтоматики 
(Національний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут»); Іванов М. І., кандидат тех. наук, професор, 
професор кафедри машин та обладнання сільськогосподар-
ського виробництва (Вінницький національний аграрний уні-
верситет). (154/8)

Литвиненко Тарас Миколайович, інженер служби релей-
ного захисту Відокремленого підрозділу «Запорізькі магі-
стральні електричні мережі» НЕК «УКРЕНЕРГО»: «Підвищен-
ня енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів 
з наносекундною тривалістю» (05.09.12 – напівпровідникові 
перетворювачі електроенергії). Спецрада Д 26.002.19 у На-
ціональному технічному університеті України «Київський по-
літехнічний інститут» МОН України (03056, м. Київ, просп. 
Перемоги, 37; тел. 406-83-04). Науковий керівник – Перевер-
зєв А. В., доктор тех. наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи (Запорізький інститут економіки та ін-
формаційних технологій). Опоненти: Терещенко Т. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри промислової елек-
троніки (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут» МОН України); Денисов Ю. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри промислової 
електроніки (Чернігівський національний технологічний уні-
верситет МОН України). (160/8)

Федченок Олександр Іванович, асистент кафедри місько-
го будівництва та господарства Запорізької державної інже-
нерної академії: «Напружено-деформований стан конструкцій 
9-поверхових великопанельних будинків типових серій при 
реконструкції в умовах просідаючих ґрунтів» (05.23.01 – буді-
вельні конструкції, будівлі та споруди). 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 керів-
ник – Банах В. А., доктор тех. наук, професор, ректор (За-
порізька державна інженерна академія МОН України). Опо-
ненти: Кулябко В. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» МОН України); Барабаш М. С., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій будів-
ництва (Національний авіаційний університет МОН України). 
(161/8)

Нестерук Олена Петрівна, науковий співробітник відділу 
високоміцних і спеціальних чавунів Фізико-технологічного 
інституту металів та сплавів НАН України: «Підвищення ефек-
тивності модифікування в протокових реакторах ливникових 
систем і процес виготовлення виливків із високоміцного чаву-
ну» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 26.232.01 
у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН 
України (03680, м. Київ-142, бульв. Вернадського, 34/1; тел. 
(044) 424-35-15). Науковий керівник – Бубликов В. Б., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
високоміцних і спеціальних чавунів (Фізико-технологічний 
інститут металів та сплавів НАН України). Опоненти: Хри-
чиков В. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
ливарного виробництва (Національна металургійна академія 
України МОН України); Ямшинський М. М., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри ливарного виробництва чорних і ко-
льорових металів (Національний технічний університет Украї-
ни «Київський політехнічний інститут»). (166/8)

Пархомчук Жанна В’ячеславівна, молодший науковий 
співробітник відділу металознавства та фазово-структурних 
перетворень сталей і сплавів Фізико-технологічного інститу-
ту металів та сплавів НАН України: «Структура і властивості 
сталей, модифікованих дисперсно-структурованими компо-
нентами шихти» (05.16.01 – металознавство та термічна об-
робка металів). Спецрада Д 26.232.01 у Фізико-технологічно-
му інституті металів та сплавів НАН України (03680, м. Київ, 
бульв. Вернадського, 34/1; тел. (044) 424-35-15). Науковий 
керівник – Кондратюк С. Є., доктор тех. наук, професор, за-
відувач відділу металознавства та фазово-структурних пе-
ретворень сталей і сплавів (Фізико-технологічний інститут 
металів та сплавів НАН України). Опоненти: Михаленков К. В., 
доктор тех. наук, професор, в. о. завідувача кафедри фізи-
ко-хімічних основ технології металів (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут» МОН 
України); Панарін В. Є., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії технології сплавів (Інсти-
тут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). (167/8)

Калюжний Павло Борисович, асистент кафедри приклад-
ної механіки та металургії Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля: «Одержання виливків із 
алюмінієвих сплавів литтям за моделями, що газифікуються, 
з аеродинамічним переміщенням формувального матеріалу 

у контейнері» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 
26.232.01 у Фізико-технологічному інституті металів та спла-
вів НАН України (03680, м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1; 
тел. (044) 424-35-15). Науковий керівник – Шалевська І. А., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної меха-
ніки та металургії (Східноукраїнський національний універси-
тет імені Володимира Даля). Опоненти: Лисенко Т. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри технології і управлін-
ня ливарними процесами (Одеський національний політехніч-
ний університет МОН України); Шинський І. О., кандидат тех. 
наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача 
відділу фізико-хімії ливарних процесів (Фізико-технологіч-
ний інститут металів та сплавів НАН України). (205/8)

Грищенко Володимир Олександрович, асистент кафе-
дри автоматики та робототехнічних систем імені академі-
ка І. І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: «Автоматизація процесу ке-
рування холодильним обладнанням в плодоовочесховищах» 
(05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада К 
23.073.02 у Кіровоградському національному технічному уні-
верситеті МОН України (25030, м. Кіровоград, просп. Універ-
ситетський, 8; тел. (0522) 55-92-34, факс 55-92-53). Науковий 
керівник – Котов Б. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці (Він-
ницький національний аграрний університет МОН України). 
Опоненти: Гончаренко Б. М., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри автоматизації та інтелектуальних систем ке-
рування (Національний університет харчових технологій МОН 
України); Шефер О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри автоматики та електропривода (Полтавський націо-
нальний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН 
України). (214/8)

Савеленко Іван Володимирович, викладач кафедри 
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту 
Кіровоградського національного технічного університету: 
«Автоматизація процесу керування тяговими установками з 
синхронними двигунами на постійних магнітах» (05.13.07 – 
автоматизація процесів керування). Спецрада К 23.073.02 у 
Кіровоградському національному технічному університеті 
МОН України (25030, м. Кіровоград, просп. Університетський, 
8; тел. (0522) 55-92-34, факс 55-92-53). Науковий керівник – 
Плєшков П. Г., кандидат тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту 
(Кіровоградський національний технічний університет МОН 
України). Опоненти: Щокін В. П., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного 
менеджменту (Криворізький національний університет МОН 
України); Луценко I. A., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри електронних апаратів (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського МОН України). 
(215/8)

Євтухова Тетяна Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Організаційно-технологічне управління ефективністю функ-



ціонування регіональних систем комунальної теплоенергети-
ки» (05.14.01 – енергетичні системи та комплекси). Спецрада 
Д 26.002.20 у Національному технічному університеті Украї-
ни «Київський політехнічний інститут» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 406-82-62). Науковий 
керівник – Ковалко О. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту організацій (Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія Бугая). Опоненти: 
Дубовський С. В., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу теплофізич-
них основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теп-
лофізики НАН України); Нікітін Є. Є., доктор тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу процесів горіння (Інститут газу НАН України). (216/8)

Гедзик Назарій Миколайович, аспірант кафедри розроб-
ки та експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Фран-
ківського національного технічного університету нафти і 
газу: «Удосконалення технології підвищення газовилучення 
з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами» 
(05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ). Спецра-
да Д 20.052.02 в Івано-Франківському національному техніч-
ному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-37). На-
уковий керівник – Кондрат О. Р., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри розробки та експлуатації нафтових і га-
зових родовищ (Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу). Опоненти: Фик І. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри видобування нафти, газу 
та конденсату (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»); Рудий С. М., кандидат тех. 
наук, начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видо-
бутку нафти (НДПІ ПАТ «Укрнафта»). (222/8)

Супрун Михайло Вікторович, завідувач відділу «Комп’ю-
терне моделювання та механіка композиційних матеріалів» 
Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН Укра-
їни: «Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок 
в твердих породах» (05.15.10 – буріння свердловин). Спецра-
да Д 20.052.02 в Івано-Франківському національному техніч-
ному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-37). На-
уковий керівник – Закора А. П., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник (Інститут надтвердих матеріалів імені 
В. М. Бакуля НАН України). Опоненти: Кунцяк Я. В., доктор 
тех. наук, професор, генеральний директор (ПрАТ «НДІКБ 
бурового інструменту»); Кожевников А. О., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри техніки розвідки родовищ 
корисних копалин (ДВНЗ «Національний гірничий універси-
тет»). (223/8)

Близнюк Тарас Васильович, фахівець І категорії кафе-
дри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного 
авіаційного університету: «Удосконалення методики проек-
тування вертодромних покриттів» (05.22.11 – автомобільні 
шляхи та аеродроми). Спецрада К 26.062.12 у Національному 

авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-80-28). Науковий 
керівник – Першаков В. М., доктор тех. наук, професор ка-
федри реконструкції аеропортів та автошляхів (Національний 
авіаційний університет). Опоненти: Угненко Є. Б., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри вишукувань та проекту-
вання доріг (Харківський національний автомобільно-дорож-
ній університет); Краюшкіна К. В., кандидат тех. наук, стар-
ший науковий співробітник відділу конструкцій дорожніх одя-
гів (Державний дорожній НДІ імені М. П. Шульгіна). (282/8)

Дєдіч Іван Олександрович, спеціаліст проектного та на-
уково-дослідного центру ПрАТ «Донецьксталь»: «Обґрунту-
вання параметрів технології розробки вугільних пластів з по-
точним бурінням дегазаційних свердловин з земної поверхні» 
(05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин). 
Спецрада Д 08.080.03 у ДВНЗ «Національний гірничий уні-
верситет» МОН України (49005, м. Дніпропетровськ, просп. 
Д. Яворницького, 19; тел. 47-24-11). Науковий керівник – Ага-
фонов О. В., доктор тех. наук, директор проектного та на-
уково-дослідного центру (ПрАТ «Донецьксталь»). Опоненти: 
Гріньов В. Г., доктор тех. наук, професор, директор (Інститут 
фізики гірничих процесів НАН України); Власенко В. В., кан-
дидат тех. наук, науковий співробітник відділу проблем тех-
нології підземної розробки вугільних родовищ (Інститут гео-
технічної механіки імені М. С. Полякова НАН України). (283/8)

Петінов Ярослав Петрович, помічник машиніста електро-
воза структурного підрозділу «Локомотивне депо Київ-Паса-
жирський» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця»: «Підвищення безпеки транспор-
ту шляхом удосконалення контролю операційної діяльності 
машиніста поїзда на основі індивідуальної норми» (05.22.01 – 
транспортні системи). Спецрада К 26.820.01 у Державному 
економіко-технологічному університеті транспорту МОН 
України (03049, м. Київ, вул. М. Лукашевича, 19; тел. (044) 
591-51-47). Науковий керівник – Самсонкін В. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри «Управління процесами 
перевезень» (Державний економіко-технологічний універси-
тет транспорту). Опоненти: Брусенцов В. Г., доктор тех. наук, 
доцент, доцент кафедри «Охорона праці та навколишнього 
середовища» (Український державний університет залізнич-
ного транспорту); Музикіна С. І., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри «Безпека життєдіяльності» (Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна). (285/8)

Штогріна Олена Сергіївна, асистент кафедри інформацій-
но-телекомунікаційних мереж Інституту телекомунікаційних 
систем Національного технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут»: «Інформаційна технологія 
створення та використання баз нечітких знань із застосу-
ванням метаграфів» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада Д 26.002.29 у Національному технічному універси-
теті України «Київський політехнічним інститут» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. 236-79-89). Науко-



вий керівник – Терновой М. Ю., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри інформаційно-теле-
комунікаційних мереж (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут»). Опоненти: Тес-
люк В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
систем автоматизованого проектування (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»); Бармак О. В., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій (Хмельницький національний уні-
верситет). (286/8)

Зінченко Артем Юрійович, асистент кафедри програмних 
систем і технологій Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка МОН України: «Комп’ютерне моде-
лювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною 
нелінійністю» (01.05.02 – математичне моделювання та об-
числювальні методи). Спецрада Д 26.001.35 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-
31-41). Науковий керівник – Данилов В. Я., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри математичних методів сис-
темного аналізу (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»). Опоненти: Турбал Ю. В., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри прикладної ма-
тематики (Національний університет водного господарства 
та природокористування МОН України); Яценко В. О., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу дистанційних методів 
та перспективних приладів (Інститут космічних досліджень 
НАН та ДКА України). (287/8)

Рудніцький Сергій Іванович, начальник відділу архітектури 
програмного забезпечення управління розробки та супрово-
дження програмного забезпечення департаменту інформа-
ційних технологій ПАТ «Перший український міжнародний 
банк»: «Моделі та методи управління конфігурацією проектів» 
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада 
К 26.001.51 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мо-
розов В. В., кандидат тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технологій управління (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бушуєва Н. С., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри управління проектами 
(Київський національний університет будівництва і архітекту-
ри МОН України); Ратушний Р. Т., кандидат тех. наук, доцент, 
проректор з логістики та менеджменту (Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльності ДСНС України). (290/8)

Савкова Валентина Павлівна, отримувач гранту стипенді-
альної програми німецького бізнесу для України 2016 (про-
ходження практики в рамках програми від «Східного комі-
тету німецького бізнесу»): «Системний аналіз інформаційної 
технології оцінювання якості освіти вищого навчального за-
кладу» (01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рі-
шень). Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Наконечний О. Г., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийнят-
тя рішень (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Бідюк П. І., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри математичних методів системного аналі-
зу (ННК «Інститут прикладного системного аналізу» Націо-
нального технічного універтситету України «Київський полі-
технічний інститут»); Циганок В. В., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії систем підтрим-
ки прийняття рішень (Інститут проблем реєстрації інформації 
НАН України). (303/8)

Журавльов Антон Юрійович, асистент кафедри автома-
тики, телемеханіки та зв’язку Дніпропетровського національ-
ного університету залізничного транспорту імені академіка 
Всеволода Лазаряна: «Підвищення експлуатаційної надійнос-
ті роботи рейкових кіл полігона електротяги змінного струму, 
який примикає до станції стикування» (05.22.20 – експлуа-
тація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 08.820.02 у 
Дніпропетровському національному університеті залізнично-
го транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН Укра-
їни (49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 
373-15-44). Науковий керівник – Разгонов А. П., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри автоматики, телемехані-
ки та зв’язку (Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лаза-
ряна). Опоненти: Бабаєв М. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри електротехніки та електричних машин 
(Українська державна академія залізничного транспорту); Ні-
коленко А. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
електротехніки та електропривода (Національна металургійна 
академія України). (304/8)

Яновська Ольга Володимирівна, аспірант кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Національного аерокосмічно-
го університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіацій-
ний інститут»: «Моделі й метод надання доступу до сервісів 
розподіленої хмарної системи» (05.13.06 – інформаційні тех-
нології). Спецрада Д 64.062.01 у Національному аерокосміч-
ному університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіа-
ційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 
17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Харченко В. С., 
доктор тех. наук, професор, заслужений винахідник України, 
завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Націо-
нальний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Хаханов В. І., 
доктор тех. наук, професор, декан факультету комп’ютерної 
інженерії й управління (Харківський національний універси-
тет радіоелектроніки МОН України); Шматков С. І., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та приклад-
ної системотехніки (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). (307/8)

Лещенко Юлія Олександрівна, молодший науковий спів-
робітник НДЧ Національного аерокосмічного університету 



імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: 
«Моделі та методи інформаційної технології забезпечення 
якості високотехнологічної продукції» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада Д 64.062.01 у Національному 
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, 
вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – 
Федорович О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри інформаційних управляючих систем (Національний аеро-
космічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» МОН України). Опоненти: Гамаюн І. П., 
доктор тех. наук, професор, декан факультету комп’ютерних 
наук і програмної інженерії (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут МОН України); Ру-
бан І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри елек-
тронних обчислювальних машин (Харківський національний 
університет радіоелектроніки МОН України). (308/8)

Кобилкін Дмитро Сергійович, ад’юнкт кафедри управ-
ління проектами, інформаційних технологій та телеко-
мунікацій Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності ДСНС України: «Структуризація проектів 
впровадження автоматизованих систем антикризового 
управління в цивільному захисті (на прикладі Системи 112)» 
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада 
К 35.874.02 у Львівськиому державному університеті без-
пеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. 
Клепарівська, 35; тел. 233-24-79). Науковий керівник – 
Зачко О. Б., доктор тех. наук, доцент, заступник начальника 
кафедри управління проектами, інформаційних техноло-
гій та телекомунікацій (Львівський державний університет 
безпеки життєдіяльності ДСНС України). Опоненти: Цюцю-
ра С. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
інформаційних технологій (Київський національний універ-
ситет будівництва і архітектури МОН України); Чернов С. К., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри управління 
проектами (Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова МОН України). (316/8)

Злигорєв Віталій Миколайович, заступник головного ме-
талурга з ковальсько-пресового виробництва та термооброб-
ки ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»: «Удо-
сконалення технологічних процесів кування крупних поковок 
на основі використання способу осадження профільованих 
заготовок» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). 
Спецрада Д 12.105.01 у Донбаській державній машинобу-
дівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. 
Академічна (Шкадінова), 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий 
керівник – Марков О. Є., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри механіки пластичного формування (Донбаська 
державна машинобудівна академія). Опоненти: Кухар В. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри обробки ме-
талів тиском (ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні-
верситет»); Чухліб В. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри обробки металів тиском (Національна металургійна 
академія України). (317/8)

Маркова Марина Олександрівна, аспірант кафедри об-
робки металів тиском Донбаської державної машинобудів-
ної академії: «Удосконалення технологічних процесів виго-
товлення пустотілих поковок на основі способу кування без 
оправки» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). 
Спецрада Д 12.105.01 у Донбаській державній машинобу-
дівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. 
Академічна (Шкадінова), 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий 
керівник – Алієв І. С., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри обробки металів тиском (Донбаська державна ма-
шинобудівна академія). Опоненти: Кухар В. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском 
(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»); 
Ашкелянець А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент ка-
федри обробки металів тиском (Національна металургійна 
академія України). (318/8)

Сабадаш Сергій Михайлович, старший викладач кафе-
дри інженерних технологій харчових виробництв Сумського 
національного аграрного університету МОН України: «Об-
ґрунтування енергоефективного процесу сушіння післяспир-
тової барди» (05.18.12 – процеси та обладнання харчових, 
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спецрада 
Д 64.088.01 у Харківському державному університеті харчу-
вання та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – 
Якуба О. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
інженерних технологій харчових виробництв (Сумський на-
ціональний аграрний університет МОН України). Опоненти: 
Погожих М. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
фізико-математичних та інженерних дисциплін (Харківський 
державний університет харчування та торгівлі МОН України); 
Якобчук Р. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
технологічного обладнання та комп’ютерних технологій про-
ектування (Національний університет харчових технологій 
МОН України). (324/8)

Тарасенко Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри хімії, 
мікробіології та гігієни харчування Харківського державного 
університету харчування та торгівлі МОН України: «Удоскона-
лення технології кулінарної продукції з борошна шляхом ви-
користання сушених овочів» (05.18.16 – технологія харчової 
продукції). Спецрада Д 64.088.01 у Харківському державно-
му університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, 
м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). На-
уковий керівник – Євлаш В. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування 
(Харківський державний університет харчування та торгівлі 
МОН України). Опоненти: Дорохович В. В., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри технології хлібопекарських і 
кондитерських виробів (Національний університет харчових 
технологій МОН України); Свідло К. В., кандидат тех. наук, 
доцент, декан факультету торгівлі, готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу (Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету МОН України). (325/8)




