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Захист дисертацій співробітниками університету в 2010 році
Захищено З докторські дисертації

Марущак 
Павло Орестович
05.02.10 Діагностика 
матеріалів та конструкцій
«Розробка методів оцінювання 
технічного стану та залишкової 
довговічності тривало 
експлуатованих роликів 
машин безперервного лиття 
заготовок»
Науковий консультант:
Ясній П. В., д.т.н., проф. 
Фізико-механічний інститут 
ім. Г. В. Карпенка НАН України
(м. Львів)

Лупенко 
Сергій Анатолійович
01.05.02 Математичне 
моделювання 
та обчислювальні методи 
«Розвиток теорії моделювання 
та обробки циклічних сигналів 
в інформаційних системах»
Науковий консультант:
Щербак Л. М., Д.Т.Н., проф. 
Національний університет 
«Львівська політехніка»

Вітенько 
Тетяна Миколаївна
05.17.08 Процеси 
та обладнання 
хімічної технології
«Механізм та кінетичні 
закономірності 
інтенсифікуючої дії 
гідродинамічної кавітації у 
хіміко-технологічних процесах»
Науковий консультант:
Гумницький Я. М., д.т.н., проф. 
Національний університет 
«Львівська політехніка»

У спеціалізованих радах університету 
захищено кандидатські дисертації

Винник 
Тетяна Михайлівна
08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами
«Діагностування 
реструктуризаційних процесів 
у будівельній галузі»
Науковий керівник:
Гринчуцький В. І., д.е.н., проф.

Паляниця 
Віктор Анатолійович
08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами
«Визначення стратеги

та механізмів попередження 
негативних наслідків 
ризиків у господарській 
діяльності машинобудівних 
підприємств 
в умовах рецесії»
Науковий керівник:
Кирич Н. Б., д.е.н., проф.

Палюх 
Андрій Ярославович
05.02.08 Технологія 
машинобудування
«Обґрунтування технологічних 
параметрів виготовлення 
нежорстких елементів

технологічного обладнання»
Науковий керівник:
Гевко Б. М., д.т.н., проф.

Паламарчук 
Петро Васильович
05.05.11 Машини і
засоби механізації
сільськогосподарського
виробництва
«Оцінка динаміки
завантаженості і
працездатності несучих
конструкцій вентиляторних
обприскувачів
класу ТОВП-2000»
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Науковий керівник:
Рибак Т. І., д.т.н., проф.

Пелешок 
Тарас Мирославович
05.05.05 Піднімально- 
транспортні машини
«Обґрунтування параметрів 
бункерного завантаження 
швидкохідних гвинтових 
конвеєрів»
Науковий керівник: 
Рогатинський Р. М„ д.т.н., проф.

Хвості вський 
Микола Орестович
01.05.02 Математичне

моделювання та 
обчислювальні методи
«Математична модель 
цифрового фільтру 
для аналізу сумарного 
потенціалу відгуку клітин 
сітківки ока на зовнішнє 
світлове подразнення»
Науковий керівник:
Драган Я. П., д.ф.-м.н., проф.

Шпилик 
Світлана Василівна
08.00.04 Економіка 
та управління 
підприємствами
«Формування конкурентної 
стратеги підприємства

(на прикладі підприємств 
видавничої галузі)»
Науковий керівник:
Кирич Н. Б., д.е.н., проф.

Фроленко 
Роман Володимирович
08.00.04 Економіка 
та управління 
підприємствами
«Стратегічне управління 
витратами наукомістких 
підприємств 
автомобілебудування»
Науковий керівник: 
Федорович Р. В., к.е.н„ проф.

За межами університету захищено кандидатські дисертації

Салук 
Іван Андрійович
13.00.02 Теорія та методика 
навчання
«Індивідуалізація 
фізичного виховання студентів 
з різним
рівнем здоров'я»
Науковий керівник:
Ареф'єв В. Г., к.пед.н., проф. 
Національний педагогічний 
університет імені 
М. П.Драгоманова м. Київ

Голда 
Надія Михайлівна
08.00.04 Економіка 
та управління 
підприємствами

«Реклама як фактор 
забезпечення підприємницької 
діяльності
в роздрібній торгівлі на 
прикладі об'єднання 
«Торговий світ»
Науковий керівник:
Романова Л. В., д.е.н., проф. 

Європейський 
університет м. Київ

Піняк 
Ірина Любомирівна
08.00.04 Економіка 
та управління 
підприємствами
«Управління маркетинговими 
інтелектуальними активами на 
підприємстві»

Науковий керівник:
Гринчуцький В.І., д.е.н., проф. 
Тернопільський національний 
економічний університет

Ворощук 
Віктор Ярославович
05.05.09 Машини харчової, 
мікробіологічної
та фармацевтичної промисловості
«Гідродинамічні процеси 
обробки сиркових мас в 
роторно-вихровому емульсорі»
Науковий керівник:
Шинкарик М. М., к.т.н., доц. 
Національний університет 
харчових технологій м. Київ


