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 Кондря Маріанна Сергіївна, викладач-стажист кафедри фізики, 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Назва 

дисертації: «Мультимасштабне моделювання кінетики точкових дефектів в реакторних 

металах». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 –  фізика твердого тіла. Спецрада  

К 41.053.07 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. 

Ушинського (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). 

Науковий керівник: Гохман Олександр Рафаїлович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри фізики Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського. Офіційні опоненти: Литовченко Петро Григорович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

радіаційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України; Тюрін Олександр 

Валентинович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних 

технологій та економічної кібернетики Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. 

 

 

 

 

Піщев Олег Віталійович, старший викладач кафедри архітектурних конструкцій 

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

керамзитобетони для тонкостінних гідротехнічних споруд». Шифр та назва спеціальності – 

05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби». Спецрада  Д 41.085.01 Одеської державної 

академії будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел.(048)723-69-04). 

Науковий керівник: Мішутін Андрій Володимирович, доктор технічних наук, профессор, 

завідуючий кафедрою «Автомобільні дороги і аеродроми» Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. Офіційні опоненти: Саницький Мирослав Андрійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельного виробництва Національного 

університету «Львівська політехніка»; Житковський Вадим Володимирович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

 

Безбах Олег Михайлович, старший викладач кафедри інноваційних технологій та 

технічних засобів судноводіння, Херсонська державна морська академія, Міністерство освіти 

і науки України. Назва дисертації: «Розробка модифікованих корозійностійких 

полімеркомпозитних покриттів для захисту засобів транспорту». Шифр та назва спеціальності 

– 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада К 67.111.01 Херсонської державної морської 

академії (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 20, тел.: (0552) 49-59-02). Науковий керівник: 

Букетов Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

транспортних технологій Херсонської державної морської академії. Офіційні опоненти: 

Стухляк Петро Данилович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя; Кашицький Віталій Павлович, кандидат технічних наук, 
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доцент, професор кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного 

університету. 

 

 

 

Кобельник Оксана Степанівна, молодший науковий співробітник НДР кафедри 

автоматизації технологічних процесів і виробництв, Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя, Міністерство освіти і науки України. Назва дисертації: 

«Розробка епокси-поліефірних покриттів з дисперсними та волокнистими наповнювачами для 

захисту технологічного устаткування». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада К 67.111.01 Херсонської державної морської академії (73000, м. 

Херсон, пр. Ушакова, 20, тел.: (0552) 49-59-02). Науковий керівник:  

Браїло Микола Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

транспортних технологій Херсонської державної морської академії. Офіційні опоненти: 

Фесенко Ігор Павлович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

технологій надвисоких тисків, функціональних структурованих керамічних композитів та 

дисперсних наноматеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України; 

Торпаков Андрій Сергійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

відділу імпульсної обробки дисперсних систем Інституту імпульсних процесів  і технологій 

НАН України. 

 

 

Негруца Роман Юрійович, заступник начальника коледжу з навчально-виробничої 

роботи, Херсонський морський коледж рибної промисловості, Міністерство освіти і науки 

України. Назва дисертації: «Закономірності формування зносостійких модифікованих 

епоксипластів для підвищення експлуатаційних характеристик технологічного устаткування». 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада К 67.111.01 

Херсонської державної морської академії (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 20, тел.: (0552) 49-

59-02). Науковий керівник: Букетов Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри транспортних технологій Херсонської державної морської академії. 

Офіційні опоненти: Фесенко Ігор Павлович, доктор технічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу технологій надвисоких тисків, функціональних структурованих 

керамічних композитів та дисперсних наноматеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. 

В.М. Бакуля НАН України; Голотенко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя. 

 

 

 

 

 

Бабенко Антоніна Іванівна, старший викладач кафедри землеробства та гербології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: 

«Шкода сегетальних видів та оптимізація контролю забур’яненості посівів соняшника в 

Правобережному Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності: 06.01.13 «Гербологія». 

Спецрада Д 26.004.21 Національного університету біоресурсів і природокористування (03041, 

м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Танчик Семен 

Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства та 

гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні 

опоненти: Ткаліч Юрій Ігорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри загального землеробства та ґрунтознавства Дніпровського державного аграрно-
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економічного університету; Задорожний Віктор Сергійович, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступника директора з 

наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. 

  

 

 

 

Тішин Олександр Володимирович, директор комунального закладу «Шевченківська 

загальноосвітня школа І–ІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької області. Назва 

дисертації: «Німецьке окупаційне цивільне управління на Півдні України (1941–1943 рр.): 

адміністративно-політичний та соціально-економічний аспекти». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 17.051.01 Запорізького національного 

університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)764-45-46). Науковий 

керівник: Турченко Галина Федорівна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України (Запорізький національний університет). Офіційні опоненти: 

Михайлуца Микола Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

українознавства, історико-правових та мовних дисциплін (Одеський національний морський 

університет), Спудка Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства та загальної мовної підготовки (Національний університет «Запорізька 

політехніка»). 

 

 

 

 

Дяченко Катерина Сергіївна, старший викладач кафедри економіки та обліку 

Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету. Назва дисертації: «Економічна безпека діяльності будівельних 

підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 Заклад вищої 

освіти «Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; 

тел. (032) 292-87-08). Науковий керівник: Пушкар Тетяна Андріївна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри економіки Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Семчук Жанна Віталіївна, доктор 

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

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»; Волинець Ірина Григорівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 
 

Коростова Ірина Олександрівна, викладач математики ЗОШ 34, (м. Маріуполь). Назва 

дисертації: «Концепція оцінки, екологічного ризику в системі управління розвитком 

металургійного підприємства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04  економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, 

Донецької обл., вул. Університетська, 7; тел. (0629) 446313). Науковий керівник: Гончар 

Вікторія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та 

бізнес-адміністрування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН 

України. Офіційні опоненти: Жовновач Руслана Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, 

Центрально-український національний технічний університет Міністерства освіти  і науки 

України; Бєлобородова Марія Валеріївна, кандидат економічних наук, асистент кафедри 
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туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка» МОН України. 

 

 
Крамар Олег Михайлович, викладач кафедри економіки підприємств та 

інформаційних технологій ЗВО «Львівський університет бізнесу та права». Назва дисертації: 

«Підвищення ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах 

удосконалення системи управління персоналом». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 35.140.01 Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, 

вул. Кульпарківська, 99; тел. (032) 292-87-08). Науковий керівник: Скриньковський Руслан 

Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки 

підприємств та інформаційних технологій ЗВО «Львівський університет бізнесу та права». 

Офіційні опоненти: Ліпич Любов Григорівна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету економіки та управління Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки; Подвальна Галина Василівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри 

маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка». 

 

 

Лаврухіна Катерина Олександрівна, викладач кафедри економіки та менеджменту, 

Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури». Назва дисертації: «Організаційно-

економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному 

середовищі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.10 Київського 

національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. 

Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Новикова Іннола Вікторівна, доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Відокремленого 

структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного 

університету будівництва і архітектури». Офіційні опоненти: Смерічевська Світлана 

Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри логістики Національного 

авіаційного університету; Котькалова-Литвин Інна Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та агарного бізнесу Вінницького національного 

аграрного університету. 

 

 

Мартишев Павло Андрійович, молодший науковий співробітник відділу форм і 

методів господарювання в агропродовольчому комплексі, Державна установа «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». Назва дисертації: «Регулювання розвитку 

агропродовольчого виробництва в умовах посилення волатильності світових цін». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34). Науковий керівник: 

Шубравська Олена Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Офіційні 

опоненти: Шпичак Олександр Михайлович,  доктор економічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділення ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут аграрної 

економіки» НААН України; Варченко Ольга Миронівна, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Білоцерківського національного 

аграрного університету. 
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Протосвiцька Оксана Іванівна, головний бухгалтер Державного підприємства 

«Дослiдне господарство «Новокаховське» Iнституту рису Національної академії аграрних 

наук України». Назва дисертації: «Формування сталої конкурентоспроможності підприємств 

продовольчої сфери». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 Херсонського 

національного технічного університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24;  т. (0552)32-69-

10). Науковий керівник: Федорчук Олександр Михайлович, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва Херсонського державного 

університету. Офіційні опоненти: Шандова Наталія Вікторівна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського 

національного технічного університету; Некрасова Любов Аркадіївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств Одеського національного 

політехнічного університету. 

 

Роман Любомир Петрович, викладач кафедри демографії, трудових відносин і 

соціальної політики ЗВО «Львівський університет бізнесу та права». Назва дисертації: 

«Соціально-економічний механізм реінтеграції трудових мігрантів». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Спецрада Д 35.140.01 Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» (79021, 

м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.(032) 292-87-08). Науковий керівник: Янковська 

Лариса Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування ЗВО «Львівський університет бізнесу та права». Офіційні 

опоненти: Смутчак Зінаїда Василівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту, економіки та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету; 

Бідак Володимир Ярославович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 

відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 

 
 

Ткаченко Денис Олегович, заступник генерального директора з корпоративних 

зв’язків, ТОВ «ТЕДІС-Україна». Назва дисертації: «Вплив транснаціональних корпорацій на 

розвиток внутрішнього ринку України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством. Спецрада Д 26.239.01 Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 

26; тел. (044) 280-12-34). Науковий керівник: Осташко Тамара Олексіївна, доктор 

економічних наук, головний науковий співробітник з покладанням обов’язків завідувач 

відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». Офіційні опоненти: Гуткевич Світлана 

Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 

економіки Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного 

університету харчових технологій МОН України; Попадинець Назарій Миколайович, 

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу регіональної економічної 

політики Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 

України».  

 

 

 

 

Мінгораєва Анна Володимирівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Семантико-синтаксичні та комунікативно-функційні особливості протиставлення в 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ   
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англійському, німецькому, французькому, російському й українському художньому мовленні 

початку ХХІ століття». Шифр та назва спеціальності – 10.02.17 – порівняльно-історичне і 

типологічне мовознавство. Спецрада К 11.051.14 Донецького національного університету 

імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. +38 (0432) 50-89-30). Науковий 

керівник: Оленяк Мар’яна Ярославівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Офіційні опоненти: Кравченко Елла Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент, 

в. о. завідувача кафедри української філології і культури Донецького національного 

університету імені Василя Стуса; Ожоган Андрій Васильович, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». 

 

Ординська Ілона Яківна, старший викладач кафедри перекладу, Національна 

академія Державної прикордонної служби України.  Назва дисертації: «Мікротопонімія 

Північної Хмельниччини».  Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова.                 

Спецрада К 11.051.14 Донецького національного університету   імені Василя Стуса (21021, м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 21;   тел. +38 (0432) 50-89-30). Науковий керівник: Торчинський 

Михайло Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 

філології Хмельницького національного університету.     Офіційні опоненти: Колесник 

Наталія Степанівна, доктор  філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та                   

культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; Михальчук Оксана Іванівна, кандидат філологічних наук, в. о. завідувача 

відділу мов України Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. 

 

 

 

 

Голодник Юрій Андрійович, віце-президент ПАТ АКБ Індустріалбанк. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади функціонування сфери житлово-комунального 

господарства в Україні». Шифр та назва спеціальності - 12.00.07 - адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.004.16 Національного 

університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: 

(044) 527-82-28). Науковий керівник: Світличний Олександр Петрович, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Теремецький 

Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і 

процесу Тернопільського національного економічного університету; Кущ Олексій 

Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного, трудового та екологічного права Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

Найда Данило Іванович, директор Дочірнього підприємства «Юрікс». Назва 

дисертації: «Правовий режим штучно створених земельних ділянок на землях водного фонду 

в Україні». Шифр та назва спеціальності  - 12.00.06 -  земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право. Спецрада Д 26.004.16 Національного університету 

біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-

28). Науковий керівник: Масін Віктор Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ   
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доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: Носік Володимир Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Дейнега Марина Андріївна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка 

В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

Піляй Андрій Миколайович, юрисконсульт ТОВ «Аграрні Системні Технології». 

Назва дисертації: «Ґенеза та сучасний стан адміністративної функції держави». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 26.004.16 Національного університету біоресурсів і природокористування 

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Ладиченко 

Віктор Валерійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Мосьондз Сергій Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи Приватного 

вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»; Гіжевський Володимир 

Казімірович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових 

дисциплін Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК». 

 

Биба Юрій Володимирович, суддя Черкаського апеляційного суду. Назва дисертації: 

«Виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття): 

історико-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності - 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 64.700.02 Харківського 

національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 

тел.(057)7398-181). Науковий керівник: Шевченко Анатолій Євгенійович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії, історії права і держави та 

конституційного права Університету державної фіскальної служби України. Офіційні 

опоненти: Лощихін Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри теорії держави і права та конституційного права Міжрегіональної Академії 

управління персоналом; Герус Михайло Михайлович, кандидат юридичних наук, начальник 

сектору внутрішньої безпеки відділу внутрішньої та власної безпеки Управління внутрішньої 

та власної безпеки "Схід" Державної прикордонної служби України. 

 
 

Давидюк Андрій Миколайович, адвокат. Назва дисертації: «Правове забезпечення 

публічного адміністрування у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 Тернопільського 

національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 

(0352)47-50-51). Науковий керівник: Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних 

наук, професор, заступник начальника Департаменту з питань виконання кримінальних 

покарань. Офіційні опоненти: Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Університету державної 

фіскальної служби України; Сикал Максим Миколайович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії 

Державної пенітенціарної служби України. 

 

 



04 05.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

8 
 

Кінаш Наталія Богданівна, лаборант кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ. 

Назва дисертації: «Реалізація загальноєвропейських принципів громадянства в України: 

конституційно-порівняльне дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. Спецрада Д 26.007.04 Національної академії 

внутрішніх справ (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 

керівник: Солоненко Олег Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Нестерович Володимир Федорович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Олійник Анатолій Юхимович, кандидат юридичних 

наук, професор, професор кафедри приватного та публічного права факультету 

підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну.  

 

 

Кривко Ольга Олегівна, помічник приватного нотаріуса. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове забезпечення діяльності юридичних відділів в Україні». Шифр та 

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

інформаційне право. Спецрада Д 55.051.07 Сумського державного університету (40007, 

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.(0542) 687-755). Науковий керівник: Музичук 

Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, декан факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Сербин 

Руслан Андрійович, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України; Бурбика Віталій Олександрович, кандидат 

юридичних наук, молодший науковий співробітник Науково-консультаційного центру 

правових досліджень Сумського державного університету. 

 

Зінченко Валерій Михайлович, заступник директора з безпеки, Державне 

підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів». Назва 

дисертації:«Достатність доказів у кримінальному провадженні». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. Спецрада Д 41.086.03 Національного університету «Одеська юридична 

академія» Міністерства освіти і науки України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. 

(048) 719 88 01). Науковий керівник: Ковальчук Сергій Олександрович, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-

Франківського юридичного інституту, Національний університет «Одеська юридична 

академія». Офіційні опоненти: Гринюк Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка; Острогляд Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри права та правоохоронної діяльності, Державний університет «Житомирська 

політехніка». 

 

 

Скибенко Олексій Ігорович, прокурор четвертого відділу управління процесуального 

керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Назва 

дисертації: «Конституційно-правовий статус прокуратури України в умовах реформування». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада 

Д 26.007.04 Національної академії внутрішніх справ (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. 

(044) 246-94-91). Науковий керівник: Олійник Анатолій Юхимович, кандидат юридичних 
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наук, професор, професор кафедри приватного та публічного права факультету 

підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну.  

Офіційні опоненти: Боняк Валентина Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського університету внутрішніх справ; 

Букач Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального права, процесу і криміналістики Київського інститут інтелектуальної власності 

та права Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Скрипченко Вадим Олександрович, суддя П’ятого апеляційного адміністративного 

суду. Назва дисертації: «Принципи адміністративного судочинства». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 58.082.04 Тернопільського національного економічного університету 

(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)47-50-51). Науковий керівник: Гречанюк 

Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Офіційні опоненти: Зливко 

Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної 

пенітенціарної служби України; Шевчук Оксана Романівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

 

Аблов Євгеній Валерійович, суддя Київського окружного адміністративного суду. 

Назва дисертації: «Адміністративне судочинство у справах пов’язаних з проходженням 

публічної служби в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного 

інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий 

керівник: Сорока Лариса Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

відділу аспірантури Науково-дослідного інституту публічного права. Офіційні опоненти: 
Іванищук Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор кафедри професійних 

та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ Херсонського державного університету; Сердюк Євген Васильович, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових 

дисциплін Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна». 

 

 

Ахмедова Ельміра Раятівна, викладач кафедри іноземних мов Одеського державного 

університету внутрішніх справ. Назва дисертації: «Євроінтеграційні процеси в Турецькій 

Республіці: історико-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада К 64.051.30 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан 

Свободи, 6; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник: Баймуратов Михайло 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий консультант відділу 

європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради 

України. Офіційні опоненти: Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, 

професор, декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; 

Лазарєв Віктор Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 

справ.  
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Єрмак Володимир Вікторович, заступник начальника управління - начальник відділу 

контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної 

адміністрації з питань житлово-комунального господарства та благоустрою управління 

контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації та заступників голови Київської міської державної адміністрації 

апарату виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг в». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 

К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-

а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Пелагеша Олександр Григорович, кандидат 

юридичних наук, заступник начальника управління Департаменту оперативно-технічних 

заходів Національної поліції України. Офіційні опоненти: Гриценко Володимир 

Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності Центральноукраінського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, 

начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Кривонос Сергій Володимирович, начальник сектору Управління Служби безпеки 

України в Рівненській області. Назва дисертації: «Кримінально-правова характеристика 

бандитизму». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 08.727.04 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). 

Науковий керівник: Примаченко Віталій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. Офіційні опоненти: Ященко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ; Школа Сергій Миколайович, 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права Інституту 

гуманітарних і соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». 

 

 

 Манжос Наталія Володимирівна, суддя Кілійського районного суду Одеської 

області. Назва дисертації: «Публічне адміністрування запобігання та протидії домашнього 

насильства в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного 

інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий 

керівник: Сорока Лариса Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

відділу аспірантури Науково-дослідного інституту публічного права.. Офіційні опоненти: 

Правоторова Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного і господарського права Херсонського державного університету; Куценко 

Володимир Дмитрович, кандидат юридичних наук, начальник відділу ГО Академія 

«Адміністративно-правових наук». 
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Погрібніченко Ігор Миколайович, суддя Київського окружного адміністративного 

суду. Назва дисертації: «Адміністративні справи, пов’язані із оскарженням індивідуальних 

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

право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного 

права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Правоторова 

Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

і господарського права Херсонського державного університету. Офіційні опоненти: Іванищук 

Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор кафедри професійних та 

спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ; Сердюк Євген Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

конституційного права та теоретико-правових дисциплін Інституту права та суспільних 

відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».  

 

 

 Рябець Олександр Михайлович, директор приватного підприємства «Юридичний 

партнер». Назва дисертації: «Публічне адміністрування юридичних компаній в Україні». 

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

інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права 

(03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Куркова Ксенія 

Миколаївна, кандидат юридичних наук, завідувач відділу науково-правових експертиз та 

законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права. Офіційні опоненти: 

Діденко Сергій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, директор Херсонського 

інституту «Міжрегіональної Академії управління персоналом»; Куценко Володимир 

Дмитрович, кандидат юридичних наук, начальник відділу ГО Академія «Адміністративно-

правових наук». 

 

 

Сергієнко Олександр Васильович, юрист-консульт ТОВ «Торговий дім Бекерай». 

Назва дисертації: «Публічне адміністрування громадянського контролю в галузі 

містобудування в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного 

інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий 

керівник: Шатіло Володимир Анатолійови, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри права Київського національного лінгвістичного університету. Офіційні опоненти: 

Савченко Леся Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, віце-президент з наукових 

та юридичних питань ПЗВО «Київський міжнародний університет»; Оксінь Віталій 

Юрійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Громадської 

організації «Академія адміністративно-правових наук». 

 

Скок Сергій Георгійович, тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника 

відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. Назва дисертації: 

«Проблеми множинності злочинів при кваліфікації умисних вбивств». Шифр та назва 

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

Спецрада Д 08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, 

м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник: Шаблистий 

Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального 

права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Юзікова 

Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і 

кримінального права юридичного факультету Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара; Кондратов Дмитро Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, 
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доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Фесенко Тетяна Вікторівна, помічник адвоката Адвокатського об’єднання 

«Адвокатська компанія «ВІС ЛЕГІС». Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади 

формування та реалізації державної антикорупційної політики в Україні». Шифр та назва 

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

право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, 

вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної 

академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; Фоменко Андрій Євгенович, кандидат юридичних наук, ректор 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Черніков Євген Едуардович, експерт з питань прокуратури, фінансової та організованої 

злочинності Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Назва дисертації: 

«Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 41.884.04 Одеського державного 

університету внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий 

керівник: Беніцький Андрій Сергійович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри 

професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Блага Алла Борисівна, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; Плотнікова Вероніка Петрівна, кандидат 

юридичних наук, начальник відділу організаційно-аналітичного та документального 

забезпечення Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про 

катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Офісу 

Генерального прокурора. 

 

 

Пустовіт Олександр Юрійович, юрист Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Мілкіленд Агро». Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус органів державного 

управління у галузі якості та безпечності сільськогосподарської продукції». Шифр  

та назва спеціальності: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». Спецрада Д 26.004.16 Національного університету біоресурсів і 

природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). 

Науковий керівник: Піддубний Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри цивільного та господарського права Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Бондар Олександр 

Григорович, доктор юридичних наук, доцент, перший проректор Запорізького національного 

університету; Кравчук Мар’яна Юріївна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

міжнародного права та європейської інтеграції Тернопільського національного економічного 

університету. 

 

Кобак Марина Василівна, старший викладач кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра 
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Могили, начальник відділу забезпечення судового процесу та аналітично-статистичної 

діяльності Миколаївського окружного адміністративного суду. Назва дисертації: «Реалізація 

засад кримінального провадження слідчим суддею». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Спецрада К 64.896.01 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 

проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; 

тел. (057) 372-20-01). Науковий керівник: Коваль Алла Анатоліївна, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Офіційні опоненти: 

Стратонов Василь Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

галузевого права Херсонського державного університету; Теремецький Владислав 

Іванович, доктор юридичних наук, доцент,  професор кафедри цивільного права і процесу 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

 

Вовчук Любомир Святославович, науковий співробітник Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції 

України. Назва дисертації: «Кримінальна процесуальна правозахисна діяльність владних 

суб’єктів досудового розслідування». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 

64.896.01 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 

М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. 

(057) 372-12-20). Науковий керівник: Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор 

юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. 

Офіційні опоненти: Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; Колеснік Галина Ростиславівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

 

Гріненко Яна Віталіївна, помічник командира батальйону з правової роти 16 

окремого мотопіхотного батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади оперативного 

командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правовий статус Збройних Сил України у системі суб’єктів протидії 

злочинності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 64.896.01 Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, 

м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Солонар Анастасія 

Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, 

господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету. 

Офіційні опоненти: Чумак Володимир Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, 

т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Богданюк Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, 

старший дослідник, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових 

експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. 

 

 

Яринко Богдан Валерійович, арбітражний керуючий. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади контролю за діяльністю арбітражних керуючих». Шифр та 
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назва спеціальності: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право». Спецрада Д 26.004.16 Національного університету біоресурсів і природокористування 

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Піддубний 

Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та 

господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Офіційні опоненти: Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного 

економічного університету; Матвійчук Анатолій Васильович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри правосуддя Державного університету інфраструктури та технологій».  

 

 

 

 

Демченко Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін, 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія». Назва 

дисертації: «Педагогічні умови формування умінь професійного спілкування іноземною 

мовою у студентів закладу вищої освіти морського транспорту». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН 

України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048)723-40-98). Науковий 

керівник:  Кічук Я. В., доктор педагогічних наук, професор, ректор Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Бідюк Наталя Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики 

викладання Хмельницького національного університету; Маслова Світлана Яківна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології Одеського національного морського 

університету.  

 

Степанова Дар’я Вікторівна, викладач кафедри економіки та менеджменту 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Назва дисертації: 

«Підготовка майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин до професійно-

дипломатичного спілкування». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048)723-40-98). Науковий керівник: Кічук 

Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Колбіна Тетяна Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Остапенко 

Анна Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогічних 

наук, освітнього і соціокультурного менеджменту Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

 

Дяченко Оксана Федорівна, старший викладач кафедри математичних методів та 

системного аналізу Маріупольського державного університету. Назва дисертації: «Інтеграція 

математичних і спеціальних інформатичних дисциплін у професійній підготовці бакалаврів із 

системного аналізу». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Спецрада Д 18.092.01 Бердянського державного педагогічного університету (71100, 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник: Жигірь Вікторія 

Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізико-математичної, 

комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету. 

Офіційні опоненти: Ярхо Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри вищої математики Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету; Осадча Катерина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

Федосєєв Станіслав Ешмуратович, вчитель математики закладу освіти «Приватний 

загальноосвітній навчальний заклад «МІДГАРД». Назва дисертації: «Методика 

інтерактивного навчання старшокласників початків математичного аналізу». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Спецрада Д 73.053.02 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-

р Шевченка, 81; тел. (0472)35-44-63). Науковий керівник: Забранський Віталій 

Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики і теорії та 

методики навчання математики Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Власенко Катерина Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та моделювання Донбаської 

державної машинобудівної академії; Сердюк Зоя Олексіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри математики та методики навчання математики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

Криворотько-Тайфур Каміллія Сергіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Німеччини (друга пол. ХХ – поч. ХХІ 

ст.)». Шифр та назва спеціальності –  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Спецрада Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький,  вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 32-08-89). 

Науковий керівник: Окольнича Тетяна Володимирівна, доктор  педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Офіційні опоненти: Цокур Ольга 

Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова;  Прибора Роман Іванович, кандидат 

педагогічних наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Комунального 

закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради». 

 

 

 

 

 

Мотасім Валід Абдул Рахман Альдахдух,  тимчасово не працює. Назва дисертації – 

«Патогенетичні особливості розвитку експериментальної катаракти при офтальмогіпертензії 

та метаболічна корекція патологічних змін кришталика». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.18 – офтальмологія. Спеціалізована вчена рада  Д 41.556.01 Державної установи 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (65061, м. 

Одеса, Французький бульвар, 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий керівник – Михейцева 

Ірина Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії біохімії (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України»). Офіційні опоненти: Бездітко Павло Андрійович, доктор медичних наук, 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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професор, завідувач кафедри  офтальмології (Харківський національний медичний 

університет МОЗ України); Могілевський Сергій Юрійович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).  

 

 

Попик Катерина Михайлівна, асистент кафедри стоматології дитячого віку, 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Назва дисертації: 

«Особливості клінічного перебігу і профілактики карієсу постійних зубів у дітей із різними 

психоемоційними станами». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада  

Д 44.601.01 Української медичної стоматологічної академії (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 

23; тел. (0532) 60-95-84). Науковий керівник: Каськова Людмила Федорівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань Української медичної стоматологічної академії, 

м. Полтава. Офіційні опоненти: Соколова Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри стоматології Харківського національного медичного університету; 

Клітинська Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 

стоматології дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

 

 

Пашковський Сергій Миколайович, начальник відділення авіакосмічної 

психофізіології та психології клініки (авіаційної медицини) Військово-медичного клінічного 

центру Центрального регіону: «Розробка критеріїв психофізіологічної експертизи осіб 

льотного складу». Шифр та назва спеціальності – 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. 

Спецрада Д 26.554.01 ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Націоанальної 

академії медичних наук України» (01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. (044)284-34-

27). Науковий керівник: Кальниш Валентин Володимирович, доктор, біологічних наук, 

професор, професор кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології факультету 

перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії. Офіційні 

опоненти: Сергета Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою 

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені         М.І. 

Пирогова; Поляков Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії 

професійно-трудової реабілітації Державної установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. 

Чеботарьова НАМН України». 

 

 

Гержик Костянтин Павлович, начальник відділення торакальної хірургії Військово-

медичного клінічного центру Південного регіону. Назва дисертації: «Відеоторакоскопічні 

оперативні втручання при бойових пораненнях та травмах органів грудної клітки». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада – Д 26.613.08 Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. 

Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник: Хоменко Ігор Петрович, доктор 

медичних наук, професор, командувач Медичних сил Збройних Сил України. Офіційні 

опоненти: Калабуха Ігор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

відділення торакальної хірургії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»; Висоцький Аркадій Григорович, доктор медичних 

наук, професор, лікар відділення хірургічного лікування пухлин грудної порожнини ДУ 

«Національний інститут раку» МОЗ України. 
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Шиленко Юрій Олександрович, завідувач хірургічного відділення КНП «Київська 

міська клінічна лікарня № 5». Назва дисертації: «Комплексне хірургічне лікування гнійних ран 

м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих пацієнтів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – 

хірургія. Спецрада – Д 26.613.08 Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). 

Науковий керівник: Фелештинський Ярослав Петрович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Білянський Леонід Семенович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; Шапринський Володимир 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України. 

 

 

 

 

 

Златова Людмила Степанівна, фізична особа – підприємець. Назва дисертації 

«Соціально-психологічні особливості розвитку адаптаційного потенціалу молоді як чинника 

збереження її психологічного здоровʼя». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 

просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник: Литвиненко Ольга 

Дмитрівна,  доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології та 

психології розвитку особистості Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 

Офіційні опоненти: Бочелюк Віталій Йосипович, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи та психології Національного університету «Запорізька 

політехніка»; Боярин Лілія Володимирівна, кандидат психологічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області. 

 

Струкова Олена Володимирівна, керівник екобіологічного центру «Дельтіліо», м. 

Канів. Назва дисертації «Соціально-психологічні особливості мотиваційної сфери жінок у 

бізнесі». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. 

(06452) 4-03-42). Науковий керівник: Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних 

наук, доцент, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. Офіційні опоненти: Пілецька Любомира 

Сидорівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної психології та 

психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»;  Кондес Тетяна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін ЗВО «Університет економіки та права «КРОК». 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Кадір Асо Араз, асистент кафедри міжнародних відносин, Державний університет 

Сулейманії (Республіка Ірак). Назва дисертації: «Іракський Курдистан у системі сучасних 

міжнародних відносин». Шифр та назва спеціальності – 23.00.04 – політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку. Спецрада Д 76.051.03 Чернівецького 

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

Коцюбинського 2; тел. (0372)58-48-10). Науковий керівник: Мороз Юрій Миколайович, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційний опоненти: Федуняк 

Сергій Георгійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних 

відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Павлюк Олеся 

Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри психології та філософії Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». 

 

 

 

Кушнір Галина Олександрівна, ПрАТ «Время», кореспондент. Назва дисертації: 

«Релігійна публіцистика Євгена Сверстюка в комунікаційному дискурсі "суспільство – 

церква"». Шифр та назва спеціальності – 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Спецрада 

К 17.127.05 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 

70б; тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Балаклицький Максим Анатолійович, 

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Бойко 

Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри соціальних 

комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Хітрова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри журналістики Національного університету «Запорізька політехніка». 
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