
Захист дисертацій співробітниками університету в 2008 - 2009роках 
У спеціалізованих радах університету захищено:

Лясота Оксана Михайлівна
05.02.08 Технологія 
машинобудування 
«Технологічне забезпечення 
виготовлення гвинтових 
заготовок спеціальних 
профілів»
Гевко Б.М., д.т.н., проф.

Окіпний Ігор Богданович
01.02.04 Механіка деформівного 
твердого тіла 
«Вплив попереднього 
комбінованого розтягу на 
крихке руйнування сталі 
15Х2МФА»
Ясній П.В., д.т.н., проф.

Тиш Євгенія Володимирівна
01.05.02 Математичне 
моделювання та обчислювальні 
методи
«Моделювання і методи 
обробки сигналів кардіометрії 
при фізичних навантаженнях»
Бойко І.Ф., д.т.н., проф.

Луцків Андрій Мирославович
01.05.02 Математичне 
моделювання та обчислювальні 
методи
«Математичне моделювання 
і обробка динамічно 
введеного підпису для 
задач аутентифікації особи в 
інформаційних системах» 
Бойко І.Ф., д.т.н., проф.

Дячун Андрій Євгенович
05.02.08 Технологія 
машинобудування 
«Технологічне забезпечення 
виготовлення гвинтових 
гофрованих заготовок»
Гевко Б.М., д.т.н., проф.

Колесник Олег Анатолійович
05.05.05 Піднімально-транспортні 
машини
«Розробка та обґрунтування 
параметрів піднімально- 
транспортних лебідок з 
гвинтовими опорами»
Гевко Б.М., д.т.н., проф.

Яворська Євгенія Богданівна
01.05.02 Математичне 
моделювання та обчислювальні 
методи
«Математичні моделі та методи 
обробки ритмокардіосигналів 
для визначення характеристик 
серцевої ритміки з 
прогнозованою вірогідністю» 
Драган Я.П., д.ф.-м.н., проф.

Шульган Ігор Володимирович
01.02.04 Механіка деформівного 
твердого тіла
«Моделювання росту тріщин і 
граничного стану в елементах 
конструкцій енергетичного і 
металургійного обладнання»
Ясній П.В., д.т.н., проф.
Лапуста Ю., д.ф.-м.н., проф.

(Франція)
Коваль Вадим Петрович
05.09.07 Світлотехніка та джерела 
світла
«Розробка адекватних 
математичних моделей 
теплових та розрядних джерел 
світла»
Тарасенко М.Г., к.т.н., доц.

Гевко Ольга Борисівна
08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами 
«Формування стратеги 
брендингу машинобудівного 
підприємства»
Кузьмін О.Є., д.е.н., проф.

Дудкін Павло Дмитрович
08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами 
«Організаційно-економічний 
механізм розвитку інноваційно- 
логістичних систем у навчально- 
науково-виробничому 
комплексі»
Андрушків Б.М., д.е.н., проф.

Кужда Тетяна Іванівна
08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами 
«Соціально економічне 
оцінювання та планування 
інноваційного розвитку 
машинобудівних підприємств» 
Андрушків Б.М., д.е.н., проф.
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За межами університету захищено:
Вацик Наталія Іванівна
08.00.09 Бухгалтерський облік 
аналіз та аудит
«Облік і контроль 
госпрозрахункової діяльності 
закладів вищої освіти»
Гуцайлюк З.В., д.е.н., проф. 
Державна академія статистики, 
обліку і аудиту держкомстату 
України Київ

Марущак Леся Іванівна
08.00.09 Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит
«Облік і оперативний контроль 
виробничих запасів в 
нафтопереробних комплексах»
Гуцайлюк З.В., д.е.н., проф. 
Державна академія статистики, 
обліку і аудиту держкомстату 
України Київ

Гавдида Наталія Іванівна
10.01.05 Порівняльне 
літературознавство 
«Творчість Богдана Лепкого: 
літературно-малярський 
дискурс»
Конончук М.М., к.філол.н., доц. 
Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка

Бачинський Михайло 
Володимирович
05.11.16 Інформаційно- 
вимірювальні системи 
«Інтелектуальна інформаційно- 
вимірювальна система для 
віддаленого моніторингу»

Яворський Б.І., д.т.н., доц. 
Національний Університет 
„Львівська політехніка"

Ясній Олег Петрович
01.02.04 Механіка деформівного 
твердого тіла
«Імовірнісний аналіз поширення 
втомних тріщин і граничного 
стану елементів конструкцій»
Сулим Г.Т., д.ф.-м.н., проф.
Луцький національний технічний 
університет

Золотий Роман Захарійович
05.02.01 Матеріалознавство 
«Математичне моделювання 
процесу зшивання полімерних 
композитних матеріалів під 
впливом зовнішніх полів» 
Стухляк П.Д., д.т.н., проф.
Луцький національний технічний 
університет

Назаревич Леся Тарасівна
11.01.05 Теорія літератури 
«Екзистенційність як 
філософська та художньо- 
естетична домінанта української 
малої прози кінця XIX початку 
XX ст.»
ЛановикЗ.В.
ТИПУ ім.В.Гнатюка

Тимошик Наталія Степанівна
08.00.04 Економіка та управління 
підприємствами 
«Розробка моделі управління 
ціною на підприємстві (на

прикладі хлібопекарських 
підприємств Тернопільської 
області)»
Кузьмін О.Є., д.е.н., проф. 
Національний
університет„Львівська політехніка"

Кіляр Олександра Романівна
08.00.09 Бухгалтерський облік 
аналіз та аудит
«Облік і аналіз операцій 
здавальною сировиною»
Ничай Ю.П., к.е.н., доц.
Київський національний 
економічний університет 
ім.І.Гетьмана

Гащин Ольга Романівна
05.05.13 Машини та апарати 
хімічних виробництв 
«Інтенсифікація процесів 
знезараження води з 
використанням гідродинамічних 
кавітаційних пристроїв»
Вітенько Т.М., к.т.н., доц. 
Національний технічний 
університет України „Київський 
політехнічний інститут"

Моначин Інна Леонідівна
19.00.07 Педагогічна та вікова 
психологія
«Психологічні особливості 
переживань педагогічними 
працівниками ситуації втрати 
роботи»
Ложкін Г.В., д.психол.н., проф. 
„Університет менеджменту освіти" 
Академії педагогічних наук м.Київ


