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Розора Ірина Василівна, доцент кафедри прикладної статистики факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних 

функцій». Шифр та назва спеціальності – 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична 

статистика.  Спецрада Д 26.001.37 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий 

консультант: Козаченко Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-

математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Єлейко Ярослав Іванович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної 

статистики Львівського національного університету імені Івана Франка; Краснитський 

Сергій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технології та 

дизайну. 

 

 

Кічмаренко Ольга Дмитрівна, завідувач кафедри оптимального керування та 

економічної кібернетики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Назва 

дисертації: «Асимптотичний аналіз задач оптимального керування диференціальними і 

функціонально-диференціальними системами». Шифр та назва спеціальності – 01.01.02 – 

диференціальні рівняння.  Спецрада Д 26.001.37 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-

41). Науковий консультант: Станжицький Олександр Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної математики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Бігун Ярослав 

Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної 

математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича; Когут Петро Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор,  

завідувач кафедри диференціальних рівнянь Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара; Слюсарчук Василь Юхимович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри вищої математики Національного університету водного 

господарства та природокористування.  

 

 

 

Грищенко Олексій Вадимович, провідний науковий співробітник Інституту фізіології 

ім. О.О.  Богомольця НАН України. Назва дисертації: «Вплив мутацій кальційзв’язуючих 

білків та змін депо-залежного входу іонів кальцію на функціювання збудливих та незбудливих 

клітин». Шифр та назва спеціальності: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Спецрада Д 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА НАУК 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
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26.198.01 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. 

Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). Науковий консультант: Білан Павло Володимирович, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики, Інститут 

фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти: Соловйов Анатолій 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних 

сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології 

НАМН України»; Толстанова Ганна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка науковою частиною КНУ імені Тараса Шевченка; Панова Тетяна Іванівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри патофізіології НМУ імені О.О. 

Богомольця. 

 

 

Копач Ольга Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. 

О.О. Богомольця НАН України. Назва дисертації: «Клітинні та молекулярні спінальні 

механізми ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових синдромів». Шифр та 

назва спеціальності: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Спецрада Д 26.198.01 Інститут 

фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. 

(044) 256-24-46). Науковий консультант: Войтенко Нана Володимирівна. доктор 

біологічних наук, професор, завідувач відділу сенсорної сигналізації, Інститут фізіології ім. 

О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти: Костерін Сергій Олексійович, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії м’язів, Інститут біохімії імені О.В. 

Палладіна НАН України; Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини”, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Натрус Лариса Валентинівна, 

доктор медичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту експериментальної 

та клінічної медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 

 

 

 

Левченко Лариса Олексіївна, доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів і систем Теплоенергетичного факультету, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва 

дисертації: «Моделювання та прогнозування поширення авіаційного шуму, електромагнітних 

полів навколо аеропорту, обґрунтування засобів їх нормалізації».  Шифр та назва 

спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 26.062.09 Національного 

авіаційного університету (03058,  м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1; тел. (044) 497-33-54, 

406-79-15). Науковий консультант: Запорожець Олександр Іванович, доктор технічних 

наук, професор, проректор з міжнародного співробітництва і освіти Національного 

авіаційного університету. Офіційні опоненти: Волошкіна Олена Семенівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища 

Київського національного університету будівництва і архітектури; Кучук Георгій 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки 

та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; Подольцев Олександр Дмитрович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України. 

 

 

Морозова Ольга Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет ім. М. 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків. Назва дисертації 

«Методологічні основи інформаційної технології здобуття професійних знань в дуальній 

системі підготовки фахівців». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 

технології. Спецрада Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут», МОН України (61070, м. Харків, 

вул. Чкалова, 17; т. (057) 315-10-56). Науковий консультант: Метешкін Костянтин 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри земельного 

адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Пасічник Володимир 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем 

та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка», МОН України; Стрижак Олександр Євгенович, 

доктор технічних наук,  заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала 

академія наук України», МОН і НАН України; Шаронова Наталія Валеріївна, доктор 

технічних наук, професор, завідувачка кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

 

 

 

Коцур Віталій Вікторович, доцент кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Назва 

дисертації: “Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 

90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.” Шифр та назва спеціальності -  07.00.01 - історія України. 

Спецрада Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України (01001, Київ, вул. М. 

Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Науковий консультант: Вакулич Володимир 

Михайлович, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології ДВНЗ 

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

Офіційні  опоненти: Євтух Володимир Борисович, доктор історичних наук,  професор, декан 

факультету соціально-економічної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова МОН України;  Якубова Лариса Дмитрівна, доктор історичних наук, 

завідувач відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН 

України;  Пекарчук Володимир Михайлови, доктор історичних наук, професор, 

професор  кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії 

державної пенітенціарної служби. 

 

 

 

 

 

Бурляй Аліна Павлівна, доцент кафедри економіки, Уманський національний 

університет садівництва. Назва дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення 

екологізації сільського господарства в умовах сталого розвитку». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 38.806.01 

Миколаївського національного аграрного університету (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія 

Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант: Нестерчук Юлія Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та підприємництва 

Уманського національного університету садівництва. Офіційні опоненти: Погріщук Борис 

Васильович, доктор економічних наук, професор, директор Вінницького навчально-

наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету; 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету 

імені Юрій Федьковича; Гуторов Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва.  

 

 

Захарченко Олег Володимирович, доцент кафедри менеджменту і маркетингу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури. Назва дисертації: «Управління 

біоресурсами в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 38.806.01 Миколаївського національного аграрного університету (54020, м. Миколаїв, вул. 

Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант: Сахацький Микола 

Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури. Офіційні опоненти: Єрмаков 

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

праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Погріщук Галина Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового 

інституту економіки Тернопільського національного економічного університет; Чирва Ольга 

Григорівна, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту 

економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

 

Ковалишин Олександра Федорівна, доцент кафедри земельного кадастру Львівського 

національного аграрного університету. Назва дисертації: «Економічні та екологічні відносини 

власності: теорія, методологія і практика». Шифр та назва спеціальності: 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища». Спецрада Д 26.004.20 

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

Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Третяк Антон Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, директор Навчально-

наукового інституту економіки та екології природокористування Державного закладу 

«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління». Офіційні опоненти: 

Купінець Лариса Євгенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України; Сакаль Оксана Володимирівна, доктор економічних 

наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем 

економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Дорош 

Йосип Мирославович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри земельного 

кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

Кравченко Сергій Іванович, професор кафедри економіки підприємства, Державний 

вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". Назва 

дисертації: "Регулювання розвитку національної інноваційної системи у глобалізованому 

середовищі". Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості 

НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044)200-55-71). Науковий 

консультант: Вишневський Валентин Павлович, академік НАН України, доктор 

економічних наук, професор, завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання 
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виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України. Офіційні 

опоненти: Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету 

технологій та дизайну МОН України; Смерічевська Світлана Василівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри логістики Національного авіаційного 

університету МОН України; Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач сектором промислової політики та інноваційного розвитку Науково-

дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.  

 

 

Куцик Петро Олексійович, ректор,  Львівський торговельно-економічний університет. 

Назва дисертації: «Інтегровані системи обліку і звітності в корпоративному управлінні: теорія, 

методологія, організація». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.870.01 Національна 

академія статистики, обліку та аудиту (04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. (044) 484-49-41). 

Науковий консультант: Шевчук Володимир Олександрович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, обліку 

та аудиту. Офіційні опоненти: Євдокимов Віктор Валерійович, доктор економічних наук, 

професор, ректор Державного університету «Житомирська політехніка»; Крупка Ярослав 

Дмитрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування 

підприємницької діяльності Тернопільського національного економічного університету; 

Петрик Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

 

Шира Тарас Богданович, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

оподаткування Української академії друкарства. Назва дисертації: «Стратегія та механізми 

забезпечення корпоративної безпеки підприємств». Шифр та назва спеціальності – 21.04.02 – 

економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Спецрада Д 35.725.04 Львівського 

державного університету внутрішніх справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька,  26; 

тел. (032) 295-47-74). Науковий консультант: Штангрет Андрій Михайлович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

оподаткування Української академії друкарства. Офіційні опоненти: Андрушків Богдан 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя; Копитко Марта Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх 

справ; Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української 

інженерно-педагогічної академії. 

 

 

 

 

 

Дяків Христина Юріївна, докторантка кафедри загального мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації «Когнітивно-дискурсивна 

реконструкція комунікативних девіацій в українсько- і німецькомовних відеоінтерв’ю». Шифр 

та назва спеціальності – 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. 

Спецрада Д 26.053.26 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(01601, м. Київ-30,  вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий консультант: Бацевич 

Флорій Сергійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ  
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мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: 

Кійко Юрій Євгенович, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича; Корольов Ігор Русланович, доктор філологічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник Науково-дослідної частини Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  Черхава Олеся 

Олегівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г.  Почепцова Київського 

національного лінгвістичного університету. 

 

Грозян Ніна Федорівна, доцент кафедри документознавства та інформаційної 

діяльності,  ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права». Назва дисертації: «Категорія 

другорядних членів речення на тлі формально-синтаксичної та семантико-синтаксичної 

структур речення». Шифр і назва спеціальності: 10.02.01 – українська мова. Спецрада 

Д 32.051.02  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (43000,  

м. Луцьк, проспект Волі, 13, Волинська область, тел. (0332) 72-01-23). Офіційні опоненти: 

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка; Городенська Катерина 

Григорівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової 

термінології Інституту української мови НАН України, Завальнюк Інна Яківна, доктор 

філологічних наук, професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла 

Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

 

 

 

 

 

Шахов Сергій Володимирович, народний депутат України, Верховна Рада України. 

Назва дисертації: «Норми адміністративного права: теоретико-правові аспекти ефективності». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, 

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, 056745-55-96). Науковий консультант: 

Лютіков Павло Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри 

адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні 

опоненти: Гетьман Євген Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу координації правових 

досліджень Національної академії правових наук України; Юровська Вікторія 

Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Віхляєв Михайло 

Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Видавничого дому 

«Гельветика». 

 

 

Боброва Юлія Юріївна, суддя Біловодського районного суду Луганської області. 

Назва дисертації: «Гендерний аспект суддівської діяльності (теоретико-правовий вимір)». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень. Спецрада Д 20.149.01 Приватного вищого навчального закладу Університет 

Короля Данила (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-45). 

Науковий консультант: Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор, 

суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Офіційні опоненти: 

Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу теорії 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Лемак Василь 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України; 

Сворак Степан Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та 

історії держави і права Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 

 

 

Гомонай Василь Васильович,  заступник міського голови Ужгородської міської ради. 

Назва дисертації: «Конституційно-правове забезпечення набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору». Шифр та 

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

61.051.07 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: 

Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний 

університет”. Офіційні опоненти: Дешко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародного публічного права Київського національного 

торгівельно-економічного університету; Мішина Наталія Вікторівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Національного університету 

«Одеська юридична академія»; Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету «Острозька 

академія». 

 

Бевз Світлана Іванівна, в.о. завідувача кафедри господарського та адміністративного 

права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 

державного управління у сфері господарської діяльності України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада – Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, Україна, м. 

Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, НАУ; тел.406-70-35).Науковий консультант: Андрійко 

Ольга Федорівна, доктор юридичних наук, професор,  Інститут держави і права імені В.М. 

Корецького НАН України, завідувач відділу проблем державного управління та 

адміністративного права. Офіційні опоненти: Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України Міністерства фінансів України; 

Омельченко Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Армаш Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, заступник 

директора відокремленого структурного підрозділу ДП «Інформаційні судові системи» 

«Центр судової експертизи та експертних досліджень» Державної судової адміністрації.  

 

Рогатинська Ніна Зіновіївна, в.о. завідувача кафедри кримінального права та 

процесу, Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: 

«Теоретико-правові засади запобігання злочинності у митній сфері України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Спецрада Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України (08205, Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий консультант: Топчій 

Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту права Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: 

Шакун Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права Національної академії внутрішніх справ; Мисливий Володимир 
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Андрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; Юзікова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара. 

 

 

Чечерський Віктор Іванович, в.о. заступника начальника відділу Офісу Генерального 

прокурора України. Назва дисертації: «Право на репродукцію (відтворення) у системі 

основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада  Д 61.051.07 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, 

м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Бисага Юрій 

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права 

та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. Офіційні 

опоненти: Дешко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародного публічного права Київського національного торгівельно-економічного 

університету; Мішина Наталія Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»; 

Серьогін Віталій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна. 

 

Шарая Анна Анатоліївна, доцент кафедри адміністративного та господарського 

права, Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Принципи адміністративно-

процедурного права: питання теорії та практики». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07. 

Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 

(061) 220-97-48). Науковий консультант: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Запорізького національного 

університету. Офіційні опоненти: Діхтієвський Петро Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Лученко Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 

 

 

 

 

Пліско Євген Юрійович, докторант кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 

Назва дисертації: «Теорія і практика соціального виховання неповнолітніх правопорушників 

в Україні (ХХ – початок ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки та 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада Д 12.112.01 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 

(84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). Науковий 

консультант: Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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державний педагогічний університет». Офіційні опоненти: Коляда Наталія Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської 

інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Семеновська Лариса Аполлінаріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).  

 

 

Прусак Володимир Федорович,  завідувач кафедри дизайну ДВНЗ «Національний 

лісотехнічний університет України». Назва дисертації: «Теоретичні та методичні основи 

системи неперервної екологічної підготовки фахівців з дизайну». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 

139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант: Завгородня Тетяна Костянтинівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Офіційні опоненти: Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка; Романишина Оксана 

Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її 

навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка; Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти». 

 

 

Степаненко Вікторія Іванівна, доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ). Назва дисертації: 

„Теорія і практика профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах 

загальної середньої освіти”. Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – соціальна 

педагогіка. Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; 

тел. (06461) 2-40-61). Науковий консультант: Караман Олена Леонідівна, доктор 

педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. 

Старобільськ). Офіційні опоненти: Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри загальної  педагогіки  та педагогіки  вищої  школи Харківського 

національного педагогічного університету  імені Г. С. Сковороди; Петришин Людмила 

Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка; Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, декан 

педагогічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. 

Слов’янськ). 

 

 

Савельчук Ірина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Назва дисертації: «Теоретичні та методичні засади підготовки соціальних 

працівників до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища 

університету». Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада 
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Д 26.454.01. Інституту проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, 

вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)4683082). Науковий консультант: Сейко Наталія 

Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Коляда 

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

досліджень та європейської інтеграції, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Васильєва 

Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи 

та соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. 

 

 

 

 

Оляніна Світлана Валеріївна, доцент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного 

інституту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського». Назва дисертації  «Український іконостас ХVII – XVIII ст.: семантика 

пластичного образу». Шифр та назва спеціальності – 17.00.05  –  образотворче мистецтво. 

Шифр cпеціалізованої  ради – Д 35.103.01 Львівської національної академії мистецтв (79011, 

м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. (032) 276-14-75). Науковий консультант: Левкович 

Наталія Ярославівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв. Офіційні опоненти:  Соколюк Людмила 

Данилівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри теорії та історії 

мистецтва Харківської державної академії дизайну та мистецтв; Урсу Наталія Олексіївна. 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри образотворчого і декоративно-

ужиткового мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; Приймич Михайло Васильович, доктор 

мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва 

Закарпатської академії мистецтв. 

 

 

  

Примачок Людмила Леонтіївна, доцент кафедри суспільних дисциплін Навчально-

наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного 

господарства та природокористування МОН України. Назва дисертації: «Психологія 

професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації». Шифр та назва спеціальності - 

19.00.07 - педагогічна і вікова психологія.. Спецрада Д 27.053.04 ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, вул. 

Сухомлинського, 30, тел. (050) 267-92-68). Науковий консультант: Михальчук Наталія 

Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики 

англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету. Офіційні опоненти: 

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології, Інститут психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України,  Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Гальцева Тетяна Олексіївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психології, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР. 
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