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Колодяжна Марина Павлівна, молодший науковий співробітник відділу магнітних і
пружних  властивостей  твердих  тіл,  Фізико-технічний  інститут  низьких  температур  імені
Б. І. Вєркіна  НАН України.  Назва  дисертації:  «Магнітопружні  та  п’єзомагнітоелектричні
ефекти  в  мультифероїках  Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4,  SmFe3(BO3)4 та  LiCoPO4».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  01.04.07  –  фізика  твердого  тіла.  Cпецрада  Д 64.175.03  Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, пр. Науки,
47; тел.(057)340-22-23). Науковий керівник: Звягіна Галина Анатоліївна, кандидат фізико-
математичних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  магнітних  і  пружних
властивостей твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна
НАН України.  Офіційні  опоненти:  Пашкевич  Юрій  Георгійович, доктор  фізико-
математичних наук, професор,  завідувач відділу теорії  динамічних властивостей складних
систем Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН України, м. Київ;
Шипкова  Ірина  Геннадіївна,  кандидат  фізико-математичних  наук,  старший  науковий
співробітник,  старший  науковий  співробітник  кафедри  фізики  металів  та  напівпровідників
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.

Тимошенко  Катерина  Русланівна,  провідний  інженер  Інституту  фізіології  ім.
О.О.Богомольця  НАН України.  Назва  дисертації:  «Структурно-функціональні  перебудови
мікрогемодинаміки  при  адаптації  до  фізичного  навантаження».  Шифр  та  назва
спеціальності:  03.00.13  –  фізіологія  людини  і  тварин.  Спецрада  Д  26.198.01  Інститут
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел.
(044) 256-24-46).  Науковий керівник:  Розова Катерина Всеволодівна. доктор біологічних
наук,  провідний  науковий  співробітник  відділу  гіпоксії  (Інститут  фізіології  ім.  О.О.
Богомольця НАН України). Офіційні опоненти:  Філіппов Михайло Михайлович,  доктор
біологічних  наук,  професор  кафедри  медико-біологічних  дисциплін  Національного
університету фізичного виховання і  спорту України;   Асанов Ервін Османович,  доктор
медичних  наук,  головний  науковий  співробітник  відділу  клінічної  фізіології  та  патології
внутрішніх органів, Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України.

Залож  Віталій  Іванович,  старший  викладач  кафедри  інженерних  дисциплін,
Дунайський  інститут  Національного  університету  «Одеська  морська  академія».  Назва
дисертації:  «Підвищення  ефективності  контролю  технічного  стану  транспортних  дизелів
шляхом використання методу аналітичної синхронізації даних моніторингу». 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  керівник:  Варбанець  Роман  Анатолійович,  доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри  суднових енергетичних установок і технічної
експлуатації  Одеського  національного  морського  університету.  Офіційні  опоненти:
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Горобченко Олександр Миколайович,  доктор технічних наук, доцент,  професор кафедри
тяговий рухомий склад залізниць Державного університету інфраструктури та технологій;
Савчук  Володимир  Петрович, кандидат  технічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії. 

Мельник Ольга Володимирівна, доцент кафедри суднових енергетичних установок,
допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Державного університету інфраструктури та
технологій. Назва дисертації: «Метод підвищення ефективності експлуатації засобів водного
транспорту шляхом удосконалення системи бункерування». 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  керівник:  Тимощук  Олена  Миколаївна,  доктор  технічних  наук,
професор,  директор  Київського  інституту  водного  транспорту  імені  гетьмана  Петра
Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій. Офіційні
опоненти:  Онищенко  Олег  Анатолійович, доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри Національного університету "Одеська морська академія";  Костановський Валерій
Вікторович, кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу надійності та
стандартизації  ДП  «Науково-дослідний  інститут  «Квант»  Державного  концерну
«Укроборонпром». 

Штрибець Валерій Валерійович, аспірант Державного університету інфраструктури та
технологій. Назва дисертації: «Методи та моделі підвищення достовірності діагностичного
контролю двигунів 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  керівник:  Богом'я Володимир  Іванович,  доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  експлуатації  засобів  транспорту  на  внутрішніх  водних  шляхах
Державного  університету  інфраструктури  та  технологій  Міністерства  освіти  та  науки
України. Офіційні опоненти: Мачалін Ігор Олексійович, доктор технічних наук, професор,
декан  факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного
університету  Міністерства  освіти  і  науки  України;  Доронін  Володимир  Васильович  –
кандидат  технічних  наук,  доцент,  заступник  начальника  ДП  «Укрводшлях»  Міністерства
інфраструктури України.

Говаленков  Сергій  Сергійович,  начальник  відділу  інформаційно-технічного
забезпечення  центру  інформаційних  технологій,  Національний  університет  цивільного
захисту  України.  Назва  дисертації:  «Попередження  надзвичайних  ситуацій,  обумовлених
техногенним  викидом  в  атмосферу  небезпечних  легких  газоподібних  хімічних  речовин».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  21.02.03  –  цивільний  захист.  Спецрада  Д  64.707.04
Національного  університету  цивільного  захисту  України  (61023,  м.  Харків,
вул. Чернишевська, 94;  тел. (057) 704-18-02).  Науковий  керівник:  Басманов  Олексій
Євгенович,  доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник наукового
відділу  з  проблем  цивільного  захисту  та  техногенно-екологічної  безпеки  Національного
університету  цивільного  захисту  України.  Офіційні  опоненти:  Коротенко  Григорій
Михайлович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем та
технологій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Камишенцев
Геннадій Володимирович, кандидат технічних наук, старший офіцер відділу нормативно-
організаційної  роботи  управління  кадрового  менеджменту  Адміністрації  Державної
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прикордонної служби України.
Сова  Надія  Олександрівна,  старший інженер  з  якості  ПрАТ  «Вентс».  Назва

дисертації:  «Модифіковані корозійностійкі бетони для залізничних шпал». 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  керівник  –  Троян  В’ячеслав  Васильович,
доктор  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  технології  будівельних  конструкцій  і
виробів  Київського  національного  університету  будівництва  і  архітектури.  Офіційні
опоненти:  Костюк  Тетяна  Олександрівна,  доктор  технічних  наук,  доцент,  завідувач
кафедри  будівельних  матеріалів  і  виробів  Харківського  національного  університету
будівництва  і  архітектури;  Гузій Сергій Григорович,  кандидат  технічних  наук,  старший
науковий співробітник,  заступник директора з наукової  роботи та інноваційного розвитку
ТОВ «Геофіп», м. Кропивницький.

Максименко  Олена  Аркадіївна,  старший  викладач  кафедри  безпеки  праці  та
навколишнього  середовища,  Національний  технічний  університет  «Харківський
політехнічний інститут». Назва дисертації: «Удосконалення систем відведення та очищення
зливових стоків машинобудівних підприємств для забезпечення екологічної безпеки». Шифр
та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 64.707.04 Національного
університету  цивільного  захисту  України  (61023,  м.  Харків,  вул. Чернишевська, 94;
тел. (057) 704-18-02). Науковий керівник:  Березуцький Вячеслав Володимирович, доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки праці та навколишнього середовища
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Офіційні
опоненти: Шмандій Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри  екологічної  безпеки  та  організації  природокористування  Кременчуцького
національного  університету  імені  Михайла  Остроградського;  Юрченко  Валентина
Олександрівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  безпеки
життєдіяльності  та  інженерної  екології  Харківського  національного  університету
будівництва та архітектури.

Сінченко  Володимир  Вікторович,  директор  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю
«Вікторія-Агро».  Назва  дисертації:  «Оптимізація  основного  обробітку  ґрунту  при
вирощуванні сої за різних попередників у Правобережному Лісостепу України». Шифр та
назва спеціальності: 06.01.01 «Загальне землеробство». 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,  член-кореспондент  НААН,  завідувач  кафедри
землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування
України. Офіційні опоненти: Примак Іван Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук,
професор,  завідувач  кафедри  землеробства,  агрохімії  та  ґрунтознавства  Білоцерківського
національного  аграрного  університету;  Малярчук  Микола  Петрович,  доктор
сільськогосподарських  наук,  старший  науковий  співробітник,  головний  науковий
співробітник відділу зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН.

Чумбей  Володимир  Васильович,  молодший  науковий  співробітник  кафедри
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землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування
України. Назва дисертації: «Оптимізація обробітку ґрунту при вирощуванні гречки посівної
за органічного землеробства в Прикарпатті України». Шифр та назва спеціальності: 06.01.01
«Загальне  землеробство».  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,  член-кореспондент  НААН,  завідувач  кафедри  землеробства  та  гербології
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти:
Шувар Іван Антонович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри
технологій  у  рослинництві  Львівського  національного  аграрного  університету;  Судак
Володимир  Миколайович,  кандидат  сільськогосподарських  наук,  завідувача  лабораторії
захисту рослин Інституту зернових культур НААН.

Габ  Олексій  Георгійович,  викладач  кафедри  соціально  гуманітарних  та
фундаментальних  дисциплін  Інституту  Військово-Морських  Сил  Національного
університету  «Одеська  морська  академія».  Назва  дисертації: «Організаційно-економічне
забезпечення  адаптивної стратегії інноваційного розвитку морських портів України». Шифр
та  назва  спеціальності –  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами
економічної  діяльності).  Спецрада Д 26.142.03 Міжрегіональної  академії  управління
персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник:
Громоздова  Лариса  Василівна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
регіоналістики  і  туризму  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені
Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Гришова Інна Юріївна, доктор економічних наук,
доцент, головний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики
ННЦ «Інститут аграрної економіки»; Ніколюк Олена Володимирівна, доктор економічних
наук, доцент, професор кафедри менеджменту та логістики Одеської національної академії
харчових технологій. 

Галянт  Сергій  Романович,  директор  з  капітального  будівництва  АТ «Волиньгаз».
Назва  дисертації:  «Моніторинг  та  стимулювання  інституціонального  середовища
газорозподільних підприємств західного регіону». 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  керівник:  Павлова  Олена  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  аналітичної  економіки  та  природокористування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі  Українки. Офіційні  опоненти:
Купчак Володимир Романович, доктор економічних наук, доцент, заступник директора ПП
«КОНСАЛТІМА-ГРУП»;  Грубяк Світлана  Володимирівна,  кандидат  економічних  наук,
доцент,  доцент  кафедри  економіки  та  економічної  теорії  Тернопільського  національного
економічного університету.

Предко Ірина Юріївна,  викладач коледжу ресторанного господарства Національного
університету  харчових  технологій.  Назва  дисертації:  «Обліково-контрольне  забезпечення
реструктуризації  підприємств».  Шифр та  назва спеціальності  – 08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.870.01 Національна
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академія статистики, обліку та аудиту (04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. (044) 484-49-41).
Науковий керівник: Пантелеєв Володимир Павлович, доктор економічних наук, професор,
професор  кафедри  обліку  та  оподаткування  Національної  академії  статистики,  обліку  та
аудиту. Офіційні опоненти: Гнилицька Лариса Володимирівна, доктор економічних наук,
професор,  професор кафедри бухгалтерського  обліку та  оподаткування  ДВНЗ «Київський
національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»; Назарова  Ірина
Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування
Тернопільського національного економічного університету.

Шинькович Андрій Васильович,  асистент кафедри фінансів,  банківської  справи та
страхування  Вінницького  національного  аграрного  університету. Назва  дисертації:
«Організаційно-інформаційне  забезпечення  антикризового  управління  агроформувань».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління   підприємствами  (за
видами економічної діяльності).  Спецрада:  Д 05.854.03 Вінницький національний аграрний
університет Міністерства освіти і  науки України (21008, м. Вінниця,  вул. Сонячна, 3, тел.
(0432) 460003). Науковий керівник: Калетнік Григорій Миколайович, доктор економічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  адміністративного  менеджменту  та  альтернативних
джерел енергії  Вінницький національний аграрний університет.  Офіційні  опоненти:  Гудзь
Олена  Євгенівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту
Державного університету телекомунікацій Міністерства освіти і науки України; Старинець
Олександр  Георгійович,  доктор  економічних  наук,  заслужений  економіст  України,
керівник  секретаріату  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  аграрної  та  земельної
політик.

Дубровін  Олександр  Віталійович,  перший  заступник  Голови  Правління
АБ «Укргазбанк».  Назва  дисертації  «Забезпечення  фінансової  безпеки  у  банківському
секторі».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада
Д 26.883.01 ДВНЗ «Університет  банківської  справи» (04070,  м.  Київ,  вул.  Андріївська,  1,
тел. 462-53-05). Науковий керівник:  Юрків Надія Ярославівна, доктор економічних наук,
професор, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень. Офіційні
опоненти:  Васильчишин  Олександра  Богданівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,
професор  кафедри  безпеки,  правоохоронної  діяльності  та  фінансових  розслідувань
Тернопільського  національного  економічного  університету;  Коваленко  Вікторія
Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету.

Пантєлєєва  Ксенія  Олександрівна,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації
«Інвестиційне кредитування економіки України міжнародними фінансовими організаціями».
Шифр та назва спеціальності  –  08.00.08 – гроші,  фінанси і  кредит.  Спецрада Д 26.883.01
ДВНЗ «Університет банківської справи» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. 462-53-05).
Науковий  керівник:  Міщенко  Світлана  Володимирівна,  доктор  економічних  наук,
професор,  професор  кафедри  фінансів,  банківської  справи  та  страхування  Інституту
банківських  технологій  та  бізнесу  ДВНЗ  «Університет  банківської  справи».  Офіційні
опоненти:  Колосова  Вікторія  Павлівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  головний
консультант відділу нових викликів Центру зовнішньополітичних досліджень Національного
інституту стратегічних досліджень;  Завадська Діана Володимирівна, доктор економічних
наук,  доцент,  доцент  кафедри  банківської  справи  Одеського  національного  економічного
університету.
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Козіна  Катерина  Геннадіївна,  викладач  кафедри  економіки,  Харківський
національний  університет  міського  господарства  імені  О. М. Бекетова.  Назва  дисертації:
«Оцінювання  стану  та  розвиток  регіональних  ринків  вантажних  автотранспортних
перевезень».  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 керівник:  Пушкар Тетяна Андріївна,  кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри економіки Харківського національного університету міського
господарства  імені  О. М. Бекетова.  Офіційні  опоненти:  Папп Василь Васильович,  доктор
економічних наук, професор,  професор кафедри туризму і рекреації Мукачівського державного
університету;  Красноносова  Олена  Миколаївна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,
старший науковий співробітник  відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.

Каспіч Галина Георгіївна, викладач української мови і літератури Технологічно-
промислового фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету.
Назва  дисертації:  «Культурологічний  інтертекст  драматургії  Валерія  Герасимчука».
Шифр та назва спеціальності – 10.01.01 – українська література.  Спецрада Д 26.133.03
Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  (04053,  м. Київ,  вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2,  тел.  272-19-02).  Науковий  керівник:  Поляруш  Ніна  Степанівна,
кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  української  літератури  Вінницького
державного  педагогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського.  Офіційні
опоненти: Вірченко  Тетяна  Ігорівна,  доктор  філологічних  наук,  доцент,  професор
кафедри  української  літератури  і  компаративістики  Київського  університету  імені
Бориса  Грінченка;  Веселовська  Наталія  Василівна,  кандидат  філологічних  наук,
доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу.

Алексій  Руслана  Василівна,  головний  спеціаліст  відділу  взаємодії  з  суб’єктами
державної  реєстрації  та  підвищення  кваліфікації  державних  реєстраторів  Управління
державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Івано-Франківськ). Назва  дисертації:  «Правочини  з  вадами  волі:  проблеми  теорії  та
практики». Шифр та назва спеціальності  – 12.00.03 – цивільне право і  цивільний процес;
сімейне  право;  міжнародне  приватне  право.  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 керівник: Рогач Олександр Янович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  цивільного  права  та  процесу,
проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Державного  вищого  навчального  закладу
«Ужгородський  національний  університет».  Офіційні  опоненти:  Кармаза  Олександра
Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  член  Центральної  виборчої  комісії;
Піцик Христина Зіновіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та
процесу Приватного вищого навчального закладу Університет Короля Данила.
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Лукаш  Тарас  Валерійович,  начальник  територіального  управління  Державної
судової адміністрації України в Одеській області. Назва дисертації: «Справедливий суд як
критерій ефективності механізму захисту прав і свобод людини і громадянина». Шифр та
назва  спеціальності –  12.00.02 – конституційне право;  муніципальне право. Спецрада – Д
61.051.07  Державного  вищого  навчального  закладу  «Ужгородський  національний
університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий керівник:
Бєлов  Дмитро  Миколайович, доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний
університет”.  Офіційні  опоненти:  Костицький  Василь  Васильович,  доктор  юридичних
наук, професор, Інститут держави і права імені В.М.Корецького; Данко Віктор Йосипович,
кандидат юридичних наук, Голова Ужгородського міськрайонного суду.

Метельський Ігор Дмитрович, інспектор 1 взводу 4 роти батальйону, управління
патрульної  поліції  в  Тернопільській  області  Департаменту  патрульної  поліції.  Назва
дисертації:  «Працівник  правоохоронного  органу  як  учасник  кримінально-правових
відносин».  Шифр та назва спеціальності  –  12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право. Спецрада К 64.502.01 Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності  імені  академіка  В. В. Сташиса  Національної  академії  правових  наук
України (61002, м. Харків,  вул. Пушкінська,  49; тел.  (057) 715-62-08).  Науковий керівник:
Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
кримінально-правових  дисциплін Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти:  Марисюк Костянтин Богданович,  доктор юридичних
наук,  професор,  професор  кафедри  кримінального  права  і  процесу  Навчально-наукового
інституту  права  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Васильєв  Андрій
Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права і
кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Ларін  Євген  Олександрович,  науковий  співробітник  Інституту  законодавства
Верховної Ради України. Назва дисертації: «Конституційно-правові засади реалізації права
на інформацію в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право;
муніципальне право. Спецрада Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України
(04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05).
Науковий керівник  КУЯН  Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, завідувач сектору
експертних відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства
Верховної  Ради  України.  Офіційні  опоненти:  ФРИЦЬКИЙ  Юрій  Олегович,  доктор
юридичних  наук,  професор,  член Центральної  виборчої  комісії;  БАТАНОВА  Наталія
Миколаївна, кандидат юридичних наук,  старший науковий співробітник відділу   правових
проблем політології,  Інститут держави і права ім. В.М.  Корецького НАН України,.

Пасечник  Марина  Леонідівна,  помічник  судді  П'ятого  апеляційного
адміністративного  суду.  Назва  дисертації:  «Кримінальні  процесуальні  та  криміналістичні
засади слідчої таємниці». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.  Спецрада Д 41.136.01
Міжнародного гуманітарного університету МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська
дорога,  33;  тел.  (048)  715-38-28).  Науковий  керівник:  Подобний  Олександр
Олександрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  кримінального
права, процесу  та  криміналістики  Міжнародного  гуманітарного  університету.  Офіційні
опоненти: Водько  Микола  Петрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор
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кафедри  кримінального  процесу Одеського  державного  університету  внутрішніх  справ;
Погорецький  Микола  Анатолійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сень  Ірина  Зеновіївна,  асистент кафедри  кримінального  права  і  кримінології
юридичного  факультету,  Львівській  національний  університет  імені  Івана  Франка. Назва
дисертації:  «Спеціальні  норми  у  кримінальному  праві  України».  Шифр  та  назва
спеціальності - 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М .Корецького НАН України (01601,
м.  Київ,  вул.  Трьохсвятительська,  4,  тел.  (044) 278-80-46).  Науковий  керівник:  Марін
Олександр  Костянтинович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
кримінального  права  і  кримінології  Львівського  національного  університету  імені  Івана
Франка. Офіційні  опоненти:  Навроцький Вячеслав  Олександрович, доктор  юридичних
наук,  професор,  професор  кафедри  кримінального  праві  і  кримінології  Львівського
державного  університету  внутрішніх  справ;  Азаров  Денис  Сергійович,  кандидат
юридичних  наук,  доцент,  декан  факультету  правничих  наук  Національного  університету
«Києво-Могилянська академія».

Клейман  Марина  Юріївна, фізична  особа  підприємець.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове  регулювання  приватно  детективної  (розшукової)  діяльності».
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: Дей  Марина
Олександрівна,  кандидат юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  конституційного  та
адміністративного  права  Національного  авіаційного  університету.  Офіційні  опоненти:
Гаруст  Юрій  Віталійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
адміністративного,  господарського  права  та  фінансово-економічної  безпеки  Сумського
державного  університету;  Губанов  Олег  Олександрович, кандидат юридичних  наук,
доцент,  доцент  кафедри  адміністративного  права  юридичного  факультету  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Харута  Василь  Федорович,  здобувач  кафедри  конституційного  права  та
порівняльного  правознавства  ДВНЗ  “Ужгородський  національний  університет”.  Назва
дисертації:  «Народне  вето  як  інститут  безпосередньої  демократії».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000,
м.  Ужгород,  вул.  Підгірна,  46;  т.  (03122)  3-33-41).  Науковий  керівник:  Бєлов  Дмитро
Миколайович, доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  конституційного
права  та  порівняльного  правознавства  ДВНЗ  “Ужгородський  національний  університет”.
Офіційні  опоненти:  Биков Олександр  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  старший
науковий співробітник,  вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України;
Манюк  Петро  Теодорович,  кандидат  юридичних  наук,  суддя  Господарського  суду
Львівської області.

Якимович Яким Васильович, тимчасово безробітній. Назва дисертації: «Парадигма
антропоцентризму  суб’єктів  публічної  влади  у  конституціоналізмі  сучасних  держав
Центральної та Східної Європи». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне
право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого навчального закладу
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«Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122)
3-33-41).  Науковий  керівник:  Бисага  Юрій  Михайлович, доктор  юридичних  наук,
професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ
“Ужгородський  національний  університет”.  Офіційні  опоненти:  Дешко  Людмила
Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  міжнародного
публічного права Київського національного торгівельно-економічного університету;  Швед
Іван Іванович, керівник Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області юридичних
наук.

Білобров Тетяна Віталіївна, старший інспектор з особливих доручень 1-го відділу
(протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій) 1-го управління
(оперативного реагування) Департаменту кіберполіції  Національної поліції  України.  Назва
дисертації:  «Адміністративно-правовий статус Департаменту кіберполіції в Україні». Шифр
та  назва  спеціальності –  12.00.07  –  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;
інформаційне  право.  Спецрада  Д 26.007.03 Національної  академії  внутрішніх  справ,  МВС
України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Басс
Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри поліцейського
права  Національної  академії  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти: Безпалова  Ольга
Ігорівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  заслужений  діяч  науки  і  техніки  України,
завідувач кафедри поліцейської  діяльності  та публічного адміністрування факультету № 3
Харківського національного університету внутрішніх справ;  Куркова Ксенія Миколаївна,
кандидат  юридичних  наук,  старший  дослідник,  завідувач  відділу  науково-правових
експертиз та законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права.

Серединський Валентин Валентинович, слідчий відділення розслідування злочинів
у сфері транспорту Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове  регулювання  кадрового  забезпечення
адміністративних судів в Україні». 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 керівник: Лошицький Михайло Васильович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  Науково-дослідного  інституту  публічного
права. Офіційні опоненти: Калаянов Дмитро Петрович, доктор юридичних наук, професор,
завідувач  кафедри  державно-правових  дисциплін  Одеського  державного  університету
внутрішніх справ; Кутерга Максим Володимирович, кандидат юридичних наук, заступник
керівника Департаменту кримінально-правового захисту адвокатського об’єднання «ЛІГАЛ
СТРАТЕДЖІ» .

Мелько Марина Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
Державного професійно-технічного навчального закладу  «Самбірський професійний ліцей
сфери  послуг».  Назва  дисертації: «Розвиток  творчого  потенціалу  майбутніх  кухарів-
кондитерів  у процесі  професійної  підготовки».  Шифр та  назва спеціальності  – 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної
освіти  Національної  академії  педагогічних  наук  України  (03045,  м. Київ,  пров.  Віто-
Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий керівник: Сліпчишин Лідія Василівна,
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теорії і методики
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технологічної  освіти,  креслення  та комп’ютерної графіки  Національного  педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Лазарєва Тетяна Анатоліївна,
доктор  педагогічних  наук,  професор, професор  кафедри харчових та  хімічних  технологій
Української  інженерно-педагогічної  академії;  Дрозіч  Ірина  Анатоліївна, кандидат
педагогічних  наук,  методист  Державного  навчального  закладу  «Хмельницький  центр
професійно-технічної освіти сфери послуг».

Єгорова  Ксенія  Григорівна,  асистент  кафедри  психології  та  соціальної  роботи,
Глухівський  національний  педагогічний  університет  імені  Олександра  Довженка.  Назва
дисертації: «Формування  готовності  майбутніх  соціальних  працівників  до  соціальної
реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем». 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  керівник:  Тюльпа  Тетяна  Миколаївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,
докторант  Глухівського  національного  педагогічного  університету  імені  Олександра
Довженка.  Офіційні опоненти:  Сайко Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук,
доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Зосименко Оксана Вікторівна, кандидат
педагогічних наук, доцент,  доцент кафедри  педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту
КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

Демченко Інга Володимирівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: „Формування
мотивації  іноземців  –  майбутніх  фахівців  авіаційної  галузі  до  професійної  комунікації”.
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада К
23.144.02 Льотної  академії  Національного  авіаційного  університету  МОН України  (25005,
м. Кропивницький,  вул. Добровольського,  1;  тел. (052) 234-40-39).  Науковий  керівник:
Москаленко  Олена  Іванівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедрою
англійської мови Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Ненько Юлія
Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України; Гриджук Оксана Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри  філософії,  соціології  та  культурології  ДВНЗ  «Національний  лісотехнічний
університету України».

Козійчук  Оксана  Григорівна, викладач  коледжу  економіки,  права  
та  інформаційних  технологій,  Університет  «КРОК».  Назва  дисертації:  «Управління
профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю в навчальних закладах регіону». Шифр
та  назва  спеціальності  –  13.00.06  –  теорія  і  методика  управління  освітою.  Спецрада
Д 73.053.04 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031,
м. Черкаси,  б-р Шевченка,  81;  тел.  (0472)35-44-63).  Науковий  керівник: Тимошко Ганна
Миколаївна,  доктор  педагогічних  наук, професор,  професор  кафедри  педагогіки,
адміністрування  та  соціальної  роботи  ДВНЗ  «Університет  менеджменту  освіти»
Національної академії педагогічних наук України. Офіційні опоненти:  Калініна Людмила
Миколаївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  економіки  та
управління  загальною  середньою  освітою  Інституту  педагогіки  Національної  академії
педагогічних  наук  України; Гребеник  Тетяна  Вікторівна, кандидат  педагогічних  наук,
доцент, директор Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного
університету.
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Білик Руслана  Миколаївна,  викладач кафедри соціальної  роботи Миколаївського
національного  університету імені  В.О.Сухомлинського.  Назва  дисертації:  «Підготовка
майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного
типу». Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада Д 26.454.01.
Інституту  проблем  виховання  НАПН  України  (04060,  м Київ,  вул. М. Берлинського, 9;
тел. (044)4683082).  Науковий  керівник:  Рогальська-Яблонська  Інна  Петрівна,  доктор
педагогічних  наук, професор,  завідувач  кафедри  соціальної  роботи  Миколаївського
національного  університету  імені  В.О.Сухомлинського.  Офіційні  опоненти:  Курінна
Світлана Миколаївна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної
освіти і соціальної роботи Донбаського державного педагогічного університету; Поляничко
Анжела Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної
роботи  та  менеджменту  соціокультурної  діяльності  Сумського державного педагогічного
університету імені А.Макаренка.

Крусь  Оксана  Петрівна,  старший  викладач  кафедри  історії,  теорії  музики  та
методики музичного виховання Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету.  Назва  дисертації:  «Національне  виховання  майбутніх  учителів  музики
засобами  народнопісенної  творчості».  Шифр та  назва  спеціальності  –  13.00.07 –  теорія  і
методика  виховання.  Спецрада  Д 26.454.01.  Інституту проблем виховання НАПН України
(04060,  м. Київ,  вул. М. Берлинського, 9;  тел. (044)4683082).  Науковий  керівник:
Комаровська  Оксана  Анатоліїна, доктор  педагогічних  наук,  завідувач  лабораторії
естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України.
Офіційні  опоненти:  Горбенко  Сергій  Семенович, доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор  кафедри  теорії  та  методики  музичної  освіти,  хорового  співу  і  диригування
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова;  Яківчук Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент  кафедри  теорії  та  методики  музичного  мистецтва  Хмельницької  гуманітарно-
педагогічної академії. 

Утьосова Олена Іванівна,  старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної  та
етико-естетичної  освіти  Закарпатського  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  (м.
Ужгород).  Назва дисертації  «Особливості формування елементарних математичних уявлень
у  дітей  з  помірним  та  тяжким  ступенем  інтелектуального  порушення».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  13.00.03  –  корекційна  педагогіка. Спецрада Д  26.053.23  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова  (01601,  м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,
тел.:  234-11-08).  Науковий  керівник: кандидат  психологічних  наук,  доцент  Гаврилов
Олексій  Вікторович,  завідувач  кафедри  логопедії  та  спеціальних  методик  Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Офіційні опоненти:  Супрун
Микола  Олексійович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
психокорекційної  педагогіки  Національного  педагогічного  університету імені  М.П.
Драгоманова;  Липа  Володимир  Олександрович,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,
завідувач  кафедри  логопедії  та  спеціальної  психології  ДВНЗ  ,,Донбаський  державний
педагогічний університет”.
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Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист відділу координації методичної роботи
та неперервної  педагогічної  освіти Комунального навчального закладу Київської  обласної
ради  «Київський  обласний  інституту  післядипломної  освіти  педагогічних  кадрів». Назва
дисертації:  «Формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів
початкових класів засобами технології партнерства». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04
–  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д 27.053.03 ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08400, м.
Переяслав,  вул.  Сухомлинського,  30;  тел.  (04567)  5-63-89).  Науковий  керівник: Шапран
Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки
і  педагогіки  вищої  школи  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Міненок Антоніна Олексіївна,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  дошкільної  та  початкової  освіти
Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені  Т. Г. Шевченка;  Гусак
Людмила Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов
гуманітарних  спеціальностей  Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі
Українки.

Футрук Олена В'ячеславівна, начальник клінічного санаторію «Аркадія» Державної
прикордонної  служби  України.  Назва  дисертації:  «Диференційоване  застосування
пелоїдотерапії  у  хворих  на  остеоартроз,  що  коморбідний  з  патологією  серцево-судинної
системи  з  різним  ступенем  кардіоваскулярного  ризику».  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).  Науковий керівник:  Бабова Ірина Костянтинівна,  доктор
медичних  наук,  старший  науковий  співробітник, професор  кафедри  проектного
менеджменту,  Одеський  регіональний  інститут  державного  управління  Національної
академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Роздільська
Ольга Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри кафедри фізичної
та  реабілітаційної  медицини,  фізіотерапії  і  курортології  Харківської  медичної  академії
післядипломної освіти МОЗ України; Гоженко Олена Анатоліївна, доктор медичних наук,
професор,  головний  науковий  співробітник  лабораторії  експериментальної  та  клінічної
патології  ДП  «Український  науково-дослідний  інститут  медицини  транспорту
МОЗ України».  

Гусак Вікторія Михайлівна, старший викладач кафедри психології,  Чорноморський
національний університет імені Петра Могили. Назва дисертації:  «Формування професійно-
психологічної  культури  майбутніх  соціальних  працівників  в  умовах  університетської
освіти». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада
Д 41.053.03  Державного  закладу  «Південноукраїнський  національний  педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел.
(048) 723-40-98). Науковий керівник: Васильєв Ярослав Васильович, доктор психологічних
наук,  професор,  професор  кафедри  соціально-гуманітарних  дисциплін  Національного
університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова.  Офіційні  опоненти:  Шандрук
Сергій  Костянтинович,  доктор  психологічних  наук, професор,  професор  кафедри

12

МЕДИЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ



01.06.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету;
Водолазська  Ольга  Олегівна,  кандидат  психологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
загальної  та  диференціальної  психології  Державного  закладу  «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

Джаббарова  Лілія  Володимирівна,  викладач  кафедри  педагогіки,  психології,
початкової  освіти  та  освітнього  менеджменту,  Комунальний  заклад  «Харківська
гуманітарно-педагогічна  академія»  Харківської  обласної  ради.  Назва  дисертації:
«Особливості  взаємозв’язку  психологічного  благополуччя  з  особистісною  та  соціальною
ідентичністю».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  19.00.01  –  загальна  психологія,  історія
психології.  Спецрада Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний  університет  імені  К. Д. Ушинського»  (65020,  м. Одеса,
вул. Старопортофранківська,  26;  тел.  (048)  723-40-98).  Науковий  керівник:  Павленко
Валентина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної
психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Офіційні опоненти:
Казанжи  Марія  Йосипівна,  доктор  психологічних  наук, професор,  професор  кафедри
загальної  та  диференціальної  психології  Державного  закладу  «Південноукраїнський
національний  педагогічний  університет  імені  К.Д. Ушинського»;  Курова  Анастасія
Володимирівна,  кандидат  психологічних  наук,  доцент  кафедри  соціології  та  психології
Національного університету «Одеська юридична академія».

Лукіна  Наталія  Борисівна,  викладач  кафедри  психології,  Чорноморський
національний університет імені Петра Могили. Назва дисертації:  «Психологічні особливості
цільової спрямованості перфекційної особистості». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 –
загальна  психологія,  історія  психології.  Спецрада  Д  41.053.03  Державного  закладу
«Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені  К.Д. Ушинського»
(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник:
Васильєв Ярослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
соціально-гуманітарних  дисциплін  Національного  університету  кораблебудування  імені
адмірала  Макарова.  Офіційні  опоненти:  Фурман  Анатолій  Анатолійович,  доктор
психологічних наук, доцент, декан соціально-гуманітарного факультету Державного закладу
«Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені  К. Д. Ушинського»;
Бикова  Світлана  Валентинівна,  кандидат  психологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
філософії,  політології,  психології  та  права  Одеської  державної  академії  будівництва  та
архітектури.

Дудник  Оксана  Андріївна,  викладач  кафедри  психології  Уманського  державного
педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини.  Назва  дисертації: «Безпорадність  у
структурі  Я-концепції  особистості».  Шифр  та  назва  спеціальності –  19.00.01 –  загальна
психологія,  історія психології.  Спецрада  К 32.051.05 Східноєвропейського  національного
університету імені  Лесі  Українки (43025, м. Луцьк,  просп. Волі,  13; тел.  (0332) 72-01-26).
Науковий  керівник: Гошовський  Ярослав  Олександрович,  доктор  психологічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  педагогічної  та  вікової  психології  Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Осьодло Василь Ілліч,
доктор  психологічних  наук,  професор,  начальник  гуманітарного  інституту  Національного
університету  оборони  України  імені  Івана  Черняховського;  Карпенко  Євген
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Володимирович,  кандидат  психологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  психології
Львівського державного університету внутрішніх справ.

Твердохліб  Юлія  Михайлівна,  офіцер  відділу  міжнародного  військового
співробітництва,  Національна  академія  сухопутних  військ  імені  гетьмана  Петра
Сагайдачного.  Назва  дисертації:  «Інформаційно-психологічні  операції  у  російсько-
українській гібридній війні». 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:
Лазарович  Микола  Васильович,  доктор  політичних  наук,  професор  кафедри
документознавства,  інформаційної  діяльності  та  українознавства  Тернопільського
національного економічного університету; Магда Євген Валерійович, кандидат політичних
наук,  доцент  кафедри  видавничої  справи  та  редагування  Видавничо-поліграфічного
інституту  Національного  технічного  університету  України   «Київський  політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського».

Солоннікова Ірина Миколаївна,  директор Департаменту Державної  архітектурно-
будівельної  інспекції  у  Запорізькій  області.  Назва  дисертації:  «Формування  та  реалізація
державної політики у сфері благоустрою населених пунктів». Шифр та назва спеціальності –
25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада  Д 17.127.03 Класичного приватного
університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий
керівник:  Покатаєв Павло Сергійович,  доктор наук з державного управління,  професор,
перший проректор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Офіційні опоненти:
Олійник  Наталія  Іванівна, доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  завідувач
кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління
при  Президентові  України; Бублій  Максим  Петрович,  кандидат  наук  з  державного
управління, доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського
регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  державного
управління при Президентові України.

Худошина  Ольга  Валентинівна,  завідувач  сектору  державного  контролю
ліцензування  медичної  практики  Управління  ліцензування  та  контролю  якості  надання
медичної  допомоги  Міністерства  охорони  здоров’я  України.  Назва  дисертації:  «Державне
регулювання ліцензування господарської діяльності з медичної практики в Україні». Шифр та
назва спеціальності  –  25.00.02  – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.02 у
Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул.
Антона  Цедіка,  20;  тел.  (044)  481-21-61).  Науковий  керівник:  Васюк  Наталія  Олегівна,
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики
Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти:
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01.06.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Кульгінський Євгеній Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент
кафедри ортопедичної  стоматології  та  ортодонтії  Приватного  вищого навчального  закладу
«Київський медичний університет»; Юрочко Тетяна Петрівна, кандидат наук з державного
управління,  завідувачка  кафедри  «Школа  охорони  здоров’я»  Національного  університету
«Києво-Могилянська академія».

Лисенко  Віталій  Володимирович,  начальник  Інспекції  з  благоустрою Запорізької
міської ради. Назва дисертації: «Державна політика у сфері містобудування». Шифр та назва
спеціальності  –  25.00.02  –  механізми  державного  управління.  Спецрада  Д 17.127.03
Класичного  приватного  університету  (69002,  м.  Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  70-б,
тел. (061) 228-07-79).  Науковий  керівник:  Покатаєв  Павло  Сергійович,  доктор  наук  з
державного управління, професор, перший проректор Класичного приватного університету
(м. Запоріжжя).  Офіційні  опоненти:  Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного
управління,  доцент,  професор  кафедри  менеджменту  і  публічного  адміністрування
Харківського  національного  університету  міського  господарства  імені  О.М.  Бекетова;
Харечко Дмитро Олексійович, кандидат наук з державного управління, старший  викладач
кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.

Неділько  Аліна  Іванівна,  старший  викладач  кафедри  публічного  управління,
адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка».  Назва  дисертації  “Механізми  формування  та  функціонування  системи
публічного управління: європейський досвід для України”. Шифр та назва спеціальності –
25.00.02  –  механізми  державного  управління.  Спецрада  К  79.051.05 Чернігівського
національного технологічного університету Міністерства освіти і науки України (14035, м.
Чернігів,  вул. Шевченка, 95), тел. +38 (0462) 665-103. Науковий керівник: Руденко Ольга
Мстиславівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного
управління  та  менеджменту  організацій  Чернігівського  національного  технологічного
університету. Офіційні опоненти: Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного
управління,  професор,  директор  Інституту  вищих  керівних  кадрів  Національної  академії
державного управління при Президентові України;  Ющенко Людмила Іванівна, кандидат
наук  з  державного  управління,  заступник  директора  Комунальної  установи  «Дитяче
харчування» Києво-Святошинської районної ради Київської області.
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	Пасечник Марина Леонідівна, помічник судді П'ятого апеляційного адміністративного суду. Назва дисертації: «Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник: Подобний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Водько Микола Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ; Погорецький Микола Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

