
01.06.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Собчук Валентин Володимирович, доцент кафедри вищої математики, Державний
університет  телекомунікацій.  Назва  дисертації:  «Методологічні  основи  забезпечення
функціональної  стійкості  інформаційних  систем  підприємств  в  умовах  впливу
дестабілізуючих  факторів».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.13.06  –  інформаційні
технології. Спецрада Д 26.861.05 Державного університету телекомунікацій (03110, м. Київ,
вул.  Солом’янська  7;  тел.  (044)  249-25-88).  Науковий  консультант:  Барабаш  Олег
Володимирович,  доктор технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри вищої  математики
Державного  університету  телекомунікацій.  Офіційні  опоненти:  Оксіюк  Олександр
Глібович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  кібербезпеки  та  захисту
інформації  факультету  інформаційних  технологій  Київського  національного  університету
імені  Тараса  Шевченка;  Кучеров  Дмитро  Павлович,  доктор  технічних  наук,  старший
науковий  співробітник,  професор  кафедри  комп’ютеризованих  систем  управління
Національного  авіаційного  університету;  Шушура Олексій  Миколайович,  доктор
технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  автоматизації  проектування  енергетичних
процесів  і  систем теплоенергетичного  факультету  Національного технічного  університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Бобок  Іван  Ігорович,  доцент  кафедри  інформаційних  технологій  проектування  в
електроніці  й  телекомунікаціях,  Одеський національний політехнічний університет. Назва
дисертації: «Розвиток теорії виявлення порушень цілісності цифрових зображень». Шифр та
назва спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації. Спецрада Д 41.816.02 Одеської
національної  академії  зв’язку  ім.  О.С.  Попова  (65029,  м.  Одеса,  вул.  Кузнечна, 1;  тел.
(048)705-04-54).  Науковий  консультант:  Хорошко  Володимир  Олексійович,  доктор
технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  безпеки  інформаційних  технологій
Національного  авіаційного  університету. Офіційні  опоненти: Рибальський  Олег
Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  інформаційних
технологій  та  кібербезпеки  Національної  академії  внутрішніх  справ;  Шелест  Михайло
Євгенович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  кібербезпеки  та
математичного  моделювання  Національного  університету  «Чернігівська  політехніка»;
Корчинський  Володимир  Вікторович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
кібербезпеки  та  технічного  захисту  інформації  Одеської  національної  академії  зв’язку  ім.
О.С. Попова.

Дакі  Олена  Анатоліївна,  декан  Дунайського  факультету  річкового  та  морського
транспорту  Державного  університету  інфраструктури  та  технологій. Назва  дисертації:
«Теоретичні основи автоматизації контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів
засобів  водного  транспорту».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.22.20  –  експлуатація  та
ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 26.110.01 Державного університету інфраструктури
та  технологій  (04071,  м.  Київ,  вул.  Кирилівська,  9;  тел.  (044)  463-74-70).  Науковий
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консультант:  Богом'я Володимир Іванович,  доктор технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  експлуатації  засобів  транспорту  на  внутрішніх  водних  шляхах  Державного
університету інфраструктури та технологій. Офіційні опоненти: Мачалін Ігор Олексійович,
доктор  технічних  наук,  професор,  декан  факультету  аеронавігації,  електроніки  та
телекомунікацій  Національного  авіаційного  університету;  Машков  Олег  Альбертович,
доктор  технічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Державної  екологічної
академії післядипломної освіти та управління Міністерства енергетики та захисту довкілля;
Онищенко  Олег  Анатолійович, доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
Національного університету "Одеська морська академія".

Іщенко  Костянтин  Степанович, старший  науковий  співробітник  відділу
геомеханічних  основ  технологій  відкритої  розробки  родовищ,  Інститут  геотехнічної
механіки ім. М.С. Полякова НАН України. Назва дисертації: «Розвиток геомеханічних основ
створення  способів  вибухового  руйнування  міцних  гірських  порід». Шифр  та  назва
спеціальності – 05.15.09 – «Геотехнічна і гірнича механіка». Спецрада Д 08.188.01 Інституту
геотехнічної  механіки  ім.  М.С.  Полякова  НАН  України (49005,  м.  Дніпро,  вул.
Сімферопольська, 2-а; тел. (056)7460151). Науковий консультант: Круковський Олександр
Петрович,  доктор  технічних  наук,  заступник  директора  з  наукової  роботи Інституту
геотехнічної  механіки  ім.  М.С.  Полякова  НАН  України. Офіційні  опоненти:  Зуєвська
Наталія Валеріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геобудівництва та
гірничих  технологій  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського» МОН  України;  Гапеєв  Сергій
Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівництва, геотехніки і
геомеханіки Національного  технічного  університету  «Дніпровська  політехніка»  МОН
України;  Калініченко  Всеволод  Олександрович, доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  підземної  розробки  родовищ  корисних  копалин  Державного  ВНЗ
«Кріворізький національній університет» МОН України.

Павленко  Іван  Володимирович,  доцент  кафедри  загальної  механіки  та  динаміки
машин Сумського державного університету. Назва дисертації: «Науково-теоретичні основи
вібраційних процесів у гетерогенних системах». Шифр та назва спеціальності – 05.17.08 –
процеси  та  обладнання  хімічної  технології.  Спецрада  Д 55.051.04  Сумського  державного
університету  (40007,  м. Суми,  вул.  Римського-Корсакова,  2;  тел. +38(0542)33-00-24).
Науковий  консультант:  Склабінський  Всеволод  Іванович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  процесів  та  обладнання  хімічних  і  нафтопереробних
виробництв  Сумського  державного  університету.  Офіційні  опоненти:  Атаманюк
Володимир  Михайлович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хімічної
інженерії  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Щербина  Валерій
Юрійович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  хімічного,  полімерного  і
силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;  Цейтлін  Мусій  Абрамович, доктор
технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  хімічної  техніки  та  промислової  екології
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Штепа Володимир Миколайович, науковий співробітник Київського національного
університету  технологій  та  дизайну.  Назва  дисертації:  «Науково-теоретичні  засади
екологічно  безпечних  технологій  очищення  промислових  стічних  вод».  Шифр  та  назва
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спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 55.051.04 Сумського державного
університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542)33-00-24). Офіційні
опоненти:  Трохименко  Ганна  Григорівна,  доктор  технічних  наук,  доцент,  завідувач
кафедри  екології  та  природоохоронних  технологій  Національного  університету
кораблебудування  імені  адмірала  Макарова;  Сакалова  Галина  Володимирівна, доктор
технічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького
державного  педагогічного  університету  імені  М.  Коцюбинського;  Дядюра  Костянтин
Олександрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  «Технологія
машинобудування, верстати та інструменти» Сумського державного університету.

Cуханевич  Марина  Володимирівн,  доцент  кафедри  будівельних  матеріаів
Київсього  національного  університету  будівництва  і  архітектури   Міністерства  освіти  і
науки України. Назва дисертації: «Наукові засади отримання  гідроізоляційних  розчинів на
основі  цементних  композицій,  модифікованих  вуглецевими  нанодобавками».  Шифр  та
назва спеціальності  – 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Спецрада – Д 26.056.05
Київського національного університету будівництва і архітектури (Київ-37, 03037, м.Київ,
проспект  Повітрофлотський,  31).  Науковий  консультант:  Пушкарьова  Катерина
Костянтинівна, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  будівельних
матеріалів  Київського  національного  університету  будівництва  і  архітектури.  Офіційні
опоненти: Саницький Мирослав Андрійович, доктор  технічних наук, професор, завідувач
кафедри  будівельного  виробництва   Інституту  будівництва  та  інженерних  систем
Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Мішутін  Андрій  Володимирович,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  «Автомобільні дороги та аеродроми»
Одеської державної академії будівництва та архітектури;  Костюк Тетяна Олександрівна,
доктор   технічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  будівельних  матеріалів  і  виробів
Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Михайловський  Денис  Віталійович,  доцент  кафедри  металевих  та  дерев’яних
конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України.
Назва  дисертації:  “ Врахування  дійсного  напружено-деформованого  стану  у  вузлах  та
елементах  конструкцій  з  клеєної  деревини ”.  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.23.01  –
будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 26.056.04 Київського національного
університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31; тел. (044)
248-32-65).  Науковий  консультант:  Білик  Сергій  Іванович,  доктор  технічних  наук,
професор, завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій, Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України. Офіційні опоненти: Семко Олександр
Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  архітектури  та
міського будівництва, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка
МОН  України;  Першаков  Валерій  Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  реконструкції  аеропортів  та  автошляхів,  Національний  авіаційний
університет МОН України; Барабаш Марія Сергіївна, доктор технічних наук, професор,
директор ТОВ «ЛІРА САПР».

Ткачук Андрій Павлович, аташе з питань оборони, Посольство України у Республіці
Австрія.  Назва  дисертації «Збройні  Сили  як  фактор  національної  безпеки  України  у
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діяльності  політичних  партій  (1991  –  2018)».  Шифр  та  назва  спеціальності –  20.02.22  –
військова історія. Спецрада Д 35.852.19 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел.(032)270-70-22. Науковий консультант:
Соляр  Ігор  Ярославович,  доктор  історичних  наук,  професор,  директор  Інституту
українознавства  ім.  І.  Крип’якевича  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Марчук  Василь
Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів та
процесів ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника»;
Фурман Ігор Іванович, доктор історичних наук,  доцент,  начальник кафедри історії війн і
воєнного  мистецтва Національного  університету  оборони  України  імені  Івана
Черняховського; Чура Василь Іванович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри
історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Василюк  Марія  Михайлівна,  доцент  кафедри  обліку  і  аудиту, ДВНЗ
«Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника».  Назва  дисертації:
«Організація  та  методологія  контролю  якості  аудиторських  послуг».  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: Редько Олександр
Юрійович, доктор економічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної
роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту. Офіційні опоненти: Дрозд Ірина
Кузьмівна, доктор економічних наук, професор,  директор Центру підвищення кваліфікації
Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка; Проскуріна Неля Миколаївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  обліку  і  аудиту  Запорізького
національного  університету;  Редченко  Костянтин  Іванович,  доктор  економічних  наук,
професор,  професор кафедри  аудиту,  аналізу  та  оподаткування  Львівського  торговельно-
економічного університету.

Гадзало  Андрій  Ярославович, провідний  науковий  співробітник  лабораторії
економіки Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.  Назва
дисертації: «Інституціональне  забезпечення  збалансованого  природокористування  у
контексті  транскордонного  співробітництва». Шифр  та  назва  спеціальності – 08.00.06  –
економіка  природокористування  та  охорони  навколишнього  середовища.  Спецрада
Д 36.814.02  Львівського  національного  аграрного  університету  (80381,  Львівська  обл.,
Жовківський  район,  м.  Дубляни,  вул. В. Великого,  1;  тел.  (032)  224-23-35).( Науковий
консультант: Дребот  Оксана  Іванівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
відділу  інституціонального  забезпечення  природокористування  Інституту  агроекології  і
природокористування  НААН.  Офіційні  опоненти: Грановська  Людмила  Миколаївна,
доктор економічних наук, професор,  завідувач відділу зрошуваного землеробства Інституту
зрошуваного  землеробства  НААН;  Стадницький  Юрій  Іванович, доктор  економічних
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики
та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН
України»;  Купінець  Лариса  Євгенівна, доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач
відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України.

Соколюк Сергій Юрійович, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності,  Уманський  національний  університет  садівництва.  Назва  дисертації:
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«Гармонізація  інноваційного  розвитку  підприємств  аграрного  сектору  в  умовах
інституційних  змін».  Шифр та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д  26.063.01  ПВНЗ
«Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044)
423-00-72).  Науковий консультант:  Нестерчук Юлія Олександрівна,  доктор економічних
наук,  професор,  декан  факультету  економіки  і  підприємництва  Уманського  національного
університету садівництва. Офіційні опоненти:  Васюткіна Наталія Володимирівна, доктор
економічних  наук,  професор, професор  кафедри  менеджменту  та  маркетингу  ПВНЗ
«Європейський  університет»;  Гуторов  Олександр  Іванович,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  і  адміністрування  Харківського  національного
аграрного  університету  ім.  В.В.  Докучаєва;  Шпикуляк  Олександр  Григорович, доктор
економічних  наук,  професор,  учений секретар  Національного  наукового  центру  «Інститут
аграрної економіки».

Топчій Олексій Олександрович,  директор, комунальне спеціалізоване підприємство
«Харківгорліфт».  Назва  дисертації:  «Модернізація  сфери  житлово-комунального
господарства міських агломерацій в умовах децентралізації». Шифр та назва спеціальності –
08.00.05  –  розвиток  продуктивних  сил  і  регіональна  економіка.  Спецрада  Д 41.088.05
Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел.
(048)  725-32-84).  Науковий  консультант:  Левковська  Людмила  Володимирівна,  доктор
економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економічних проблем
водокористування Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого
розвитку  Національної  академії  наук  України».  Офіційні  опоненти:  Войт  Сергій
Миколайович, доктор економічних наук, генеральний директор ДП «Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний завод ім. О.М.  Макарова»,  м.  Дніпро;  Криленко Володимир
Ігорович, доктор  економічних  наук,  професор,  Перший  заступник  міського  голови
Миколаївської  міської  ради; Павлова  Олена  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  аналітичної  економіки  та  природокористування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Зварич  Олена  Ігорівна,  доцент  кафедри  туризму  та  готельно-ресторанної  справи,
Університет  Короля  Данила.  Назва  дисертації:  «Теоретико-методологічні  засади
забезпечення  економічного  розвитку  регіонів  України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 20.051.12 ДВНЗ
«Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника»  (76018,  м.  Івано-
Франківськ,  вул.  Шевченка,  57;  тел. (096)844-6108).  Науковий  консультант:  Дмитришин
Леся  Ігорівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економічної
кібернетики  ДВНЗ «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника».
Офіційні  опоненти:  Вахович  Ірина  Михайлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  фінансів,  банківської  справи  та  страхування  Луцького  національного
технічного  університету;  Забарна  Елеонора  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  економічних  систем  і  управління  інноваційним  розвитком
Одеського  національного  політехнічного  університету;  Сторонянська  Ірина  Зеновіївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  заступник  директора  з  наукової  роботи,  завідувач
відділу  регіональної  фінансової  політики  ДУ  Інститут  регіональних  досліджень  імені
М. І. Долішнього НАН України.
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Бітківська Галина Володимирівна,  доцент кафедри світової  літератури Київського
університету імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Сучасний український літературний
журнал як  інтермедіальний текст».  Шифр та  назва  спеціальності –  10.01.01 –  українська
література, 10.01.06 – теорія літератури. Спецрада Д 26.133.03 Київського університету імені
Бориса  Грінченка  (04053,  м. Київ,  вул. Бульварно-Кудрявська,  18/2,  тел.  272-19-02).
Науковий консультант: Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор,
проректор  з  науково-методичної,  соціально-гуманітарної  роботи  та  лідерства  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка. Офіційні  опоненти: Філатова Оксана  Степанівна,
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Національного  університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова;  Мейзерська
Тетяна  Северинівна,  доктор  філологічних  наук, професор,  професор  кафедри  теорії  та
історії  світової  літератури  імені  професора  Фесенко В.І.  Київського  національного
лінгвістичного  університету;  Мочернюк Наталія  Дмитрівна,  доктор  філологічних  наук,
доцент,  старший  науковий  співробітник  відділу  української  літератури  Інституту
українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.

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  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».

Коротун Олена Миколаївна,  кандидат  юридичних наук,  доцент,  суддя  Північного
апеляційного господарського суду. Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення
захисту  інтелектуальної  власності  в  Україні». 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,  проспект
Космонавта  Комарова,  1,  НАУ тел. 406-00-35). Науковий  консультант: Світличний
Олександр Петрович, доктор юридичних наук,  доцент,  професор кафедри цивільного та
господарського права  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України. Офіційні  опоненти:  Стеценко  Семен  Григорович,  доктор  юридичних  наук,
професор,  суддя Верховного Суду;  Сопілко Ірина Миколаївна,  доктор юридичних наук,
професор, декан  юридичного  факультету Національного  авіаційного  університету;
Теремецький  Владислав  Іванович, доктор юридичних  наук,  доцент,  Тернопільський
національний економічний університет, професор кафедри цивільного права і процесу.
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Берднік  Інна  Володимирівна,  доцент  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права,
конституційного  права,  Чернігівський  національний  технологічний  університет.  Назва
дисертації: «Кримінально-правова охорона водних ресурсів». 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  консультант:  Берзін  Павло
Сергійович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  кримінального  права  та
кримінології  юридичного факультету Київського національного університету імені  Тараса
Шевченка. Офіційні опоненти: Дудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук,
професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та
розслідування  злочинів  територіальними  органами  Національної  поліції  України
Луганського  державного  університету  внутрішніх  справ  імені  Е.О. Дідоренка;  Загиней-
Заболотенко  Зоя  Аполлінаріївна, доктор  юридичних  наук,  доцент,  начальник  відділу
єдності  правових  позицій  правового  управління  ІІІ  департаменту  аналітичної  та  правової
роботи Верховного Суду;  Орлеан Андрій Михайлович,  доктор юридичних наук, доцент,
професор  кафедри  кримінально-правових  дисциплін  юридичного  факультету
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Коротюк Оксана  Вікторівна,  докторант,  Дніпропетровський державний університет
внутрішніх  справ.  Назва  дисертації:  «Кримінально-правова  охорона  об’єктів  права
інтелектуальної власності». 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 консультант:  Берзін Павло Сергійович,  доктор юридичних
наук,  доцент,  завідувач  кафедри  кримінального  права  та  кримінології  юридичного
факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні
опоненти: Дудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, професор,  завідувач
науково-дослідної  лабораторії  з  проблем  попередження,  припинення  та  розслідування
злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного
університету  внутрішніх  справ  імені  Е.О. Дідоренка;  Леоненко  Тетяна  Євгенівна,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  кримінального,  цивільного  та  міжнародного
права юридичного факультету Інституту управління та  права Національного університету
«Запорізька  політехніка»;  Мозоль  Станіслав  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,
старший науковий співробітник, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого
права Національної академії внутрішніх справ. 

Пацкан  Валерій  Васильович,  Голова  Рахункової  палати. Назва  дисертації:
«Рахункова палата як вищий орган аудиту України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07
–  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  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:  Лазур Ярослав Володимирович, доктор  юридичних  наук,  професор,  декан
юридичного  факультету  ДВНЗ  “Ужгородський  національний  університет”.  Офіційні
опоненти: Якимчук Наталія Яківна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
фінансового  права  юридичного  факультету  Київського  національного  університету  імені
Тараса  Шевченка;  Монаєнко  Антон  Олексійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
керівник Центру дослідження проблем адміністративної  юстиції  Київського регіонального
центру Національної академії правових наук України; Журавльов Дмитро Володимирович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  перший  заступник  директора  Інституту  права  та
післядипломної освіти Міністерства юстиції України.
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Костицька Ірина Олександрівна – заступник завідуючого відділу теорії та практики
законотворчої  діяльності  Інституту  законодавства  Верховної  Ради  України,  кандидат
юридичних  наук,  старший  науковий  співробітник.  Назва  дисертації:  "Юридична
відповідальність  депутата  парламенту  у  системі  відповідального  представницького
правління:  конституційно-правові  засади".  Шифр  та  назва  спеціальностей –  12.00.02  –
конституційне право; муніципальне право. Спецрада  Д 26.867.01  Інституту законодавства
Верховної Ради України (04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01,
044 – 235 – 96 – 05). Науковий консультант – Копиленко Олександр Любимович, доктор
юридичних наук, академік Національної академії наук України, народний депутат України.
Офіційні опоненти:  Шемшученко Юрій Сергійович,  доктор юридичних наук, професор,
директор  Інституту  держави  і  права  Національної  академії  наук  України,  академік
Національної  академії  наук  України;  Наливайко  Лариса  Романівна, доктор  юридичних
наук,  професор,  заслужений  юрист  України,  проректор  Дніпропетровського  державного
університету  внутрішніх  справ;  Волошин  Юрій  Олексійович, доктор  юридичних  наук,
професор,  заслужений  юрист  України,  декан  факультету  міжнародних  відносин
Національного авіаційного університету.

Сорока  Лариса  Володимирівна,  завідувач  аспірантури  Науково-дослідного
інституту  публічного  права.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правовий  механізм
реалізації  космічної  доктрини  України».  Шифр  та  назва  спеціальності –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект
Гагаріна,  26;  тел.  (056)  377-34-80).  Науковий  консультант:  Лошицький  Михайло
Васильович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  Науково-дослідного  інституту
публічного права. Офіційні опоненти:  Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук,
доцент,  начальник  відділу докторантури та  ад’юнктури Національної  академії  внутрішніх
справ;  Манжула  Андрій  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор
кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені  Володимира Винниченка; Мушенок Віктор
Васильович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  загальноправових
дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

Приходько Анатолій Анатолійович, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії
«PRIKHODKO&PARTNERS».  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове  забезпечення
запобігання  та  протидії  корупції  за  умов євроінтеграції».  Шифр та  назва  спеціальності –
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д
08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро,
проспект  Гагаріна,  26;  тел.  (056)  377-34-80).  Науковий консультант:  Бабенко Костянтин
Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  суддя  Шостого  апеляційного
адміністративного суду. Офіційні опоненти:  Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних
наук,  доцент,  начальник  відділу  докторантури  та  ад’юнктури  Національної  академії
внутрішніх  справ;  Манжула  Андрій  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
професор  кафедри  державно-правових  дисциплін  та  адміністративного  права
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Винниченка; Мушенок Віктор Васильович,  доктор юридичних наук, доцент,  професор
кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного
університету.
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Дембіцька Софія Віталіївна, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки
безпеки Вінницького  національного  технічного  університету.  Назва  дисертації:  «Теорія  і
практика підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної
діяльності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Спецрада Д 47.053.01 Рівненського державного гуманітарного університету (33000, м. Рівне,
С. Бандери,  12;  т. (0362)  267-865).  Науковий  керівник:  Кобилянський  Олександр
Володимирович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  безпеки
життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького національного технічного університету.
Офіційні  опоненти:  Горбатюк Роман Михайлович,  доктор педагогічних  наук,  професор,
професор  кафедри  машинознавства  і  транспорту  Тернопільського  національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Тріщ Роман Михайлович,  доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації
Української  інженерно-педагогічної  академії;  Райковська  Галина  Олексіївна,  доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування Державного
університету «Житомирська політехніка».

Коренева  Інна  Миколаївна,  доцент  кафедри  теорії  і  методики  викладання
природничих  дисциплін,  Глухівський  національний  педагогічний  університет  імені
Олександра  Довженка.  Назва  дисертації: «Теоретичні  та  методичні  засади  підготовки
майбутніх учителів біології  до реалізації  функцій освіти для сталого розвитку».  Шифр та
назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 56.146.01
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (41400,
Сумська  обл.,  м. Глухів,  вул.  Києво-Московська,  24;  тел.  +38(05444)  2-26-51,  2-34-27).
Науковий консультант: Рудишин Сергій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач  кафедри  теорії  і  методики  викладання  природничих  дисциплін  Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  Офіційні опоненти:
Скиба Юрій Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу інтеграції
вищої  освіти  і  науки  Інституту  вищої  освіти  НАПН  України;  Боголюбов  Володимир
Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної екології та
безпеки  життєдіяльності Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України;  Лузан  Петро  Григорович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  головний
науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України.

Тимків Надія Михайлівна,  доцент кафедри англійської мови Івано-Франківського
національного  технічного  університету  нафти і  газу.  Назва  дисертації:  «Теорія і практика
підготовки фахівців нафтогазової галузі у технічних університетах України (кінець ХХ – початок
ХХІ століття)».  Шифр та  назва  спеціальності –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної
освіти.  Спецрада  Д 26.451.01 Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  імені  Івана
Зязюна  НАПН  України  (04060,  м. Київ,  вул. М. Берлинського,  9;  тел.  (044)  440-62-86).
Науковий консультант:  Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор,
академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Офіційні
опоненти:  Романовський  Олександр Георгійович, доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  педагогіки  та  психології  управління  соціальними  системами  імені
академіка Івана Зязюна Національного технічного університету “Харківський політехнічний
інститут”;  Романовський Олександр Олексійович,  доктор педагогічних наук,  професор,
ректор Українсько-американського університету Конкордія; Пазюра Наталя Валентинівна,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  авіаційної  англійської  мови
Національного авіаційного університету.
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Даниленко Олександр Борисович, завідувач кафедри навігації і управління судном
Дунайського  інституту  Національного  університету  «Одеська  морська  академія».  Назва
дисертації  «Система  неперервної  професійної  підготовки  майбутніх  судноводіїв  у  вищих
морських навчальних закладах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика
професійної  освіти.  Спецрада  Д 70.705.03 Національної  академії Державної  прикордонної
служби  України  імені  Богдана  Хмельницького,  Державна  прикордонна  служба  України
(29007, м. Хмельницький,  вул. Шевченка,  46; тел. (0382) 65-05-93).  Науковий консультант:
Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий
співробітник  науково-дослідного  відділу  Національної  академії  Державної  прикордонної
служби  України  імені  Богдана  Хмельницького.  Офіційні  опоненти: Лук’янова  Лариса
Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної  освіти і
освіти  дорослих  імені  Івана  Зязюна;  Гуменникова  Тамара  Рудольфівна,  доктор
педагогічних наук, професор, директор Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; Литвин
Андрій  Віленович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  практичної
психології  та  педагогіки  Львівського  державного  університету  безпеки  життєдіяльності
ДСНС України.

Желясков Василь Якович, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського
інституту  Національного  університету  «Одеська  морська  академія».  Назва  дисертації
«Теоретичні  і  методичні  засади  підготовки  майбутніх  судноводіїв  у  вищих  морських
навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії». Шифр та назва спеціальності
–13.00.04 –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д  70.705.03 Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна
прикордонна служба України (29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-
93).  Науковий  консультант:  Москаленко  Олена  Іванівна,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  англійської  мови  Національного  авіаційного  університету.
Офіційні  опоненти: Данилюк  Сергій  Семенович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  педагогічних  наук,  освітнього  і  соціокультурного  менеджменту
Черкаського  національного  університету  імені  Богдана  Хмельницького;  Морська  Лілія
Іванівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  іноземних  мов  для
природничих  факультетів  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка;
Ненько Юлія Петрівна,  доктор педагогічних наук,  доцент,  завідувач кафедри іноземних
мов Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Колоденко  Олена  Володимирівна,  директор  Комунального  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної  допомоги № 3» Одеської  міської ради.
Назва  дисертації:  «Диференційовані  програми санаторно-курортної  реабілітації  хворих на
ішемічну  хворобу  серця  з  супутніми  захворюваннями  після  хірургічної  реваскуляризації
міокарда» (клініко-експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.33
–  медична  реабілітація,  фізіотерапія  та  курортологія.  Спецрада  Д  64.609.05  Харківської
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. М. Амосова,
58;  т.  711-79-75).  Офіційні  опоненти:  Роздільська  Ольга  Миколаївна,  доктор  медичних
наук,  професор,  професор  кафедри  фізичної  та  реабілітаційної  медицини,  фізіотерапії  і
курортології  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти  МОЗ України;  Лемко
Іван  Степанович,  доктор  медичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  директор
Державної установи «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»;
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01.06.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Полівода Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення
ортопедії та травматології КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради.
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