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Щербань Наталія Дмитрівна, старший науковий співробітник відділу пористих 

речовин і матеріалів, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії 

наук України. Назва дисертації: «Будова, адсорбційні та каталітичні властивості мезопористих 

матеріалів на основі цеолітів (β, ZSM-5) та вуглецю (С, C3N4, SiC)». Шифр та назва 

спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 26.190.01 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського Національної академії наук України (03028, м. Київ, просп. Науки, 31; 

тел.(044)525-11-90). Науковий консультант: Ільїн Володимир Георгійович, доктор хімічних 

наук, професор, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук 

України. Офіційні опоненти: Туров Володимир Всеволодович, член-кореспондент НАН 

України, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної Академії наук України; Патриляк Любов 

Казимирівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря 

Національної Академії наук України; Пузій Олександр Михайлович, доктор хімічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу вуглецевих адсорбентів медичного та 

екологічного призначення Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної Академії 

наук України. 

 

 

 

Байляк Марія Михайлівна, доцент кафедри біохімії та біотехнології, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: 

«Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки 

Drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініном». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада Д 76.051.05 Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-

35. Науковий консультант: Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор 

завідувач кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника”. Офіційні опоненти: Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних 

наук, професор, професор кафедри хімії та методики її викладання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Федорович Дарія 

Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини НАН України; Вайсерман 

Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії 

епігенетики ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України. 

 

 

Буждиган Оксана Ярославівна, докторант кафедри екології та біомоніторингу, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Визначення механізмів порушення функціонування екосистем на основі ENA- та SEM-

моделювання». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 76.051.05 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. 

Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий консультант – Руденко Світлана 
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Степанівна, доктор біологічних наук, професор, науковий співробітник кафедри екології та 

біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні 

опоненти: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін  Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ; Лихолат Юрій 

Васильвич, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції 

рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Гнатів Петро 

Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри агрохімії та 

грунтознавства Львівського національного аграрного університету Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. 

 

 

Зоріна Олеся Вікторівна, провідний науковий співробітник лабораторії гігієни 

природних, питних вод ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН 

України». Назва дисертації:  „Гігієнічні проблеми питного водопостачання України та шляхи 

їх вирішення  в умовах євроінтеграції”. Шифр та  назва  спеціальності – 14.02.01 – гігієна та 

професійна  патологія. Спецрада   Д 26.604.01 ДУ „Інститут громадського здоров‘я ім. О.М. 

Марзєєва НАМН України” (02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50; т. 559-73-73). Науковий 

консультант: Прокопов В’ячеслав Олександрович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ «Інститут громадського здоров’я 

імені О.М. Марзєєва НАМН України».Офіційні опоненти: Дмитруха Наталія Миколаївна, 

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

лабораторії  промислової токсикології і гігієни праці  при використанні хімічних речовин ДУ 

«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»;  Мокієнко Андрій 

Вікторович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, асистент кафедри 

соціальної медицини, громадського здоров'я та медичного права Одеського національного 

медичного університету; Лотоцька Олена Володимирівна, доктор медичних наук, доцент 

кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського національного медичного університету 

ім. І.Я. Горбачевського. 

 

 

 

Пукіш Арсен Володимирович, начальник служби охорони довкілля і моніторингових 

досліджень, Публічне акціонерне товариство «Укрнафта». Назва дисертації: «Науково-

практичні основи захисту довкілля під час розробки нафтогазових родовищ України на 

завершальній стадії». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада 

Д 20.052.05 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (76019, 

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (8-03422) 4-22-64, 4-24-53). Науковий керівник: 

Мандрик Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, перший проректор Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти: 

Триснюк Василь Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору Національної академії наук України; Петрушка Ігор 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»; 

Акульшин Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, заступник Голови 

Правління з наукової роботи Акціонерного    товариства «Український нафтогазовий 

інститут». 
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Налисько Микола Миколайович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, 

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури». Назва дисертації: «Розвиток наукових основ підвищення безпеки у протяжних 

спорудах при розповсюдженні ударних повітряних хвиль». Шифр та назва спеціальності – 

05.26.01 – охорона праці. Спецрада Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. 

Чернишевського, 24а; тел. (056)746-00-85). Науковий консультант: Бєліков Анатолій 

Серафимович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності 

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури». Офіційні опоненти: Кружилко Олег Євгенович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, т.в.о. генерального директора Державної установи 

«Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»; 

Шевченко Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, вчений секретар 

Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України; Костенко Віктор 

Климентович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри природоохоронної 

діяльності Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний 

університет». 

 

 

Чорнописький Дмитро Гнатович, старший науковий співробітник НДІ нафто-газових 

технологій і екології, Івано-Франківський національного технічного університету нафти і газу. 

Назва дисертації: «Аналітичні методи розрахунку елементів конструкцій з концентраторами 

напружень неканонічної форми». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла. Спецрада Д 32.075.01 Луцького національного технічного 

університету (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. (0332) 74-61-03). Науковий 

консультант: Крижанівський Євстахій Іванович, доктор технічних наук, академік НАН 

України, професор, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти 

і газу. Офіційні опоненти: Кундрат Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки Національного 

університету водного господарства та природокористування; Карнаухов Василь 

Гаврилович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту 

механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України; Пискунов Сергій Олегович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря 

Сікорського.  

 

 

 

Вороненко Ірина Вікторівна, доцент кафедри економічної кібернетики 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: 

«Державне регулювання інформаційного простору України». Шифр та назва спеціальності: 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Спецрада Д 26.004.01 

Національного університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Скрипник Андрій Васильович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: 

Стрій Любов Олексіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту та маркетингу Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова; 

Желюк Тетяна Леонтіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного 
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університету; Гудзь Олена Євгенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій. 

 

Близнюк Тетяна Павлівна, доцент кафедри менеджменту та бізнесу Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Назва дисертації: 

«Методологія управління персоналом у мультинаціональній компанії». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця (61166, м. Харків, просп. Науки 9-А , тел. (057) 702-18-35). Науковий 

консультант: Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Ареф'єва Олена Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту 

Національного авіаційного університету; Никифоренко Валерій Григорович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці 

Одеського національного економічного університету; Шимановська-Діанич Людмила 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

 

Лізут Рафал Анджей, докторант кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Механізми та системи стратегічного управління 

організаційно-економічною безпекою підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та 

назва спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка (61002, м. Харків, 

вул. Алчевських (Артема), 44; тел. (057) 7003888). Науковий консультант: Красноруцький 

Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Яців Ігор Богданович, 

доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Львівського національного 

аграрного університету; Маковоз Оксана Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри менеджменту та оподаткування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Панухник Олена Віталіївна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя. 

 

 

Миколюк Оксана Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та 

готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету. Назва дисертації: 

«Управління енергетичною безпекою підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 70.052.01 Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. 

Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий консультант: Войнаренко Михайло 

Петрович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, перший 

проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного 

університету. Офіційні опоненти: Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних 

наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій 

Одеського національного політехнічного університету; Джеджула В’ячеслав Васильович, 
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доктор економічних наук, професор, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту 

Вінницького національного технічного університету; Вівчар Оксана Іванівна, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та 

фінансових розслідувань Тернопільського національного економічного університету. 

 

Щур Роман Іванович, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Фінанси об’єднаних територіальних 

громад: концептуальні засади теорії і практики». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного 

університету (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий 

консультант: Ткачук Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Офіційні опоненти: Бондарук Таїсія Григорівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної 

академії статистики, обліку та аудиту; Сідельникова Лариса Петрівна, доктор економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Херсонського 

національного технічного університету; Тропіна Валентина Борисівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

 

 

Безчасний Олексій Увіналійович, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

Державний університет інфраструктури та технологій. Назва дисертації: «Управління 

комунікаціями в умовах розвитку промислових підприємств». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Спецрада Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий консультант: 

Мельник Лілія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг, заступник декана факультету економіки та 

менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 

Офіційні опоненти: Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету 

імені Василя Стуса (м. Вінниця); Грозний Ігор Сергійович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри управління персоналом та маркетингу Запорізького 

національного університету; Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи 

Хмельницького національного університету. 

 

 

Боровік Любов Володимирівна, доцент кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет». Назва дисертації: «Регіональна інвестиційна 

політика розвитку сільського господарства України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 

– розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 41.088.05 Одеської 

національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-

32-84). Науковий консультант: Танклевська Наталя Станіславівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрного 

університету. Офіційні опоненти: Місюк Микола Васильович, доктор економічних наук, 

професор, Заслужений економіст України,  декан економічного факультету Подільського 

державного аграрно-технічного університету; Іртищева Інна Олександрівна, доктор 
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економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Пушак Ярослав Ярославович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та економічної безпеки 

Львівського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Довгаль Олена Валеріївна, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук, 

Миколаївський національний аграрний університет. Назва дисертації: «Регіональні 

особливості формування та розвитку ресурсного потенціалу сільських територій». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада 

Д 41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. 

Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: Демчук Наталія Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Офіційні опоненти: Павлов 

Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

промисловості Одеської національної академії харчових технологій; Зибарева Оксана 

Василівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Мудрак Руслан Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

Уманського національного університету садівництва. 

 

 

 

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри міжнародного, 

конституційного та адміністративного права Івано-Франківський юридичний інститут 

Национального университету «Одесская юридическая академия». Назва дисертації: 

"Конституційно-правові засади бікамералізму в сучасних Європейських країнах". Шифр та 

назва спеціальностей – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада  Д 

26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 

провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). Науковий керівник – 

Куян Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

сектору експертних робіт Інституту законодавства Верховної Ради України. Офіційні 

опоненти:  Мяловицька Ніна Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса  Шевченка; Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства 

юридичного факультету Ужгородського національного університету; Батанов Олександр 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту 

держави і права                ім. В.М. Корецького НАН України. 

 

 

Бабенко Едуард Вадимович, керівник юридичного відділу ТОВ «Антарес». Назва 

дисертації: «Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових 

правовідносин». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального 

забезпечення. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.001.46 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 

т. (044) 239-31-41). Науковий консультант:  Андріїв Василь Михайлович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:  Міщук 

ЮРИДИЧНІ  НАУКИ 
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Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-

правових дисциплін Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури 

та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ; Дашутін Ігор Володимирович, 

доктор юридичних наук, суддя Верховного Суду. 

 

 

Андрєєв Андрій Васильович, заступник прокурора м. Києва. Назва дисертації :  

«Проблеми правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.001.46 Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41). 

Науковий консультант: Щербина Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка). Офіційні  опоненти : Могілевський 

Леонід Володимирович, доктор юридичних наук, професор, учений секретар секретаріату 

Вченої ради (Харківський національний університет внутрішніх справ); Дашутін Ігор 

Володимирович, доктор юридичних наук, суддя (Верховний Суд); Ганечко Олена 

Миколаївна, доктор юридичних наук, суддя (Шостий апеляційний адміністративний суд). 

 

 

Яковлєв Олександр Анатолійович, доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Правові засади 

встановлення умов праці за трудовим законодавством України». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Спецрада Д 64.086.03 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант: Прилипко Сергій 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, 

професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Офіційні опоненти: Мельничук Наталія Олексіївна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка; Могілевський Леонід Володимирович, 

доктор юридичних наук, професор, вчений секретар секретаріату Вченої ради Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Колєснік Тетяна Володимирівна, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін  Донецького 

юридичного інституту МВС України. 

 

 

 

Рогульська Оксана Олександрівна, доцент кафедри практики іноземної мови та 

методики викладання, Хмельницький національний університет. Назва дисертації: «Теорія і 

практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього 

середовища закладів вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04-теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 05.053.01 Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. 

Острозького, 32; тел.(0432) 276045). Науковий консультант: Гуревич Роман Семенович, 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор 

Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої 

кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

ПЕДАГОГІЧНІ  НАУКИ 
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Коцюбинського. Офіційні опоненти: Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної 

освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України; Коваль Тамара Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних 

технологій Київського національного лінгвістичного університету; Морська Лілія Іванівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Чумак Микола Євгенійович, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і 

астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва 

дисертації «Педагогічний космополітизм у соціокультурних умовах першої половини ХVІІІ – 

40-х рр. ХХ століття». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Спецрада Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий 

консультант: доктор педагогічних наук, професор  Сиротюк Володимир Дмитрович, 

професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Завгородня Тетяна 

Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки імені 

Б. Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; Кондрацька Галина Дмитрівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

 

 

Ткачишина Наталія Юріївна – лікар Київської клінічної лікарні на залізничному 

транспорті №2 філії «Центр охорони здоров’я» Акціонерного товариства «Укрзалізниця». 

Назва дисертації: «Профілактика та корекція структурно-функціональних змін в органах і 

системах працівників локомотивних бригад з різним стажем роботи». Шифр та назва 

спеціальності –14.02.01 – гігієна та професійна патологія. Спецрада – Д 26.003.01 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (01601 м.Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 13. Тел.:(044)234-40-62). Науковий консультант: Яворовський 

Олександр Петрович, завідувач кафедри гігієни та екології №2 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, доктор медичних наук, 

професор. Офіційні опоненти: Чернюк Володимир Іванович, член-кореспондент НАМН 

України, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут 

медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»; Коробчанський Володимир 

Олексійович,  доктор медичних наук, професор, директор НДІ гігієни праці та професійних 

захворювань Харківського національного медичного університету, завідувач кафедри гігієни 

та екології №1 ХНМУ; Івахно Олександра Петрівна, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри громадського здоров'я  Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 

 

МЕДИЧНІ  НАУКИ 

 


