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Загуменний Ярослав Вікторович, докторант відділу гідробіоніки та керування 

примежовим шаром, Інститут гідромеханіки НАН України. Назва дисертації: «Задачі 

керування структурою нестаціонарних течій та інтегральними характеристиками обтічних 

тіл». Шифр та назва спеціальності – 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми (фізико-

математичні науки). Спецрада Д 26.196.01 Інституту гідромеханіки НАН України (03057, м. 

Київ-57, вул. Марії Капніст, 8/4; тел.(044)456-43-13). Науковий консультант: Воропаєв 

Геннадій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту гідромеханіки НАН України. Офіційні опоненти: 

Тимошенко Валерій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту технічної механіки НАН і ДКА України; Мадерич 

Володимир Станіславович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу 

моделювання морських та річкових систем Інституту проблем математичних машин і систем 

НАН України; Лимарченко Олег Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри механіки суцільних середовищ механіко-математичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

Іванченко Анна Володимирівна, доцент кафедри хімічної технології неорганічних 

речовин, Дніпровський державний технічний університет. Назва дисертації: «Науково-

технологічні засади переробки N,P,K,Ca-вмісних відходів і одержання біомінеральних 

добрив». Шифр та назва спеціальності – 05.17.01 – технологія неорганічних речовин. Спецрада 

Д 08.078.02 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет» (49005, м. Дніпро,  пр. Гагаріна, 8; тел.(067)599-38-78). Науковий 

консультант: Волошин Микола Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри хімічної технології неорганічних речовин Дніпровського державного технічного 

університету. Офіційні опоненти: Савенков Анатолій Сергійович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Знак Зеновій 

Орестович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії і технології 

неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка»; Суворін 

Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри хімічної 

інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 

 

 

 

Центило Леонід Васильович, доцент кафедри землеробства та гербології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: 

«Агроекологічні основи відтворення родючості чорнозему типового та підвищення 
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продуктивності агроценозів Правобережного 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 консультант: Танчик Семен Петрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства та гербології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: 

Юркевич Євген Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри польових і овочевих культур Одеського державного аграрного університету; Цвей 

Ярослав Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії 

агроекомоніторингу і проблем землеробства Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН; Цилюрик Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник, завідувач кафедри рослинництва Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. 

 

 

 

 

Венгер Віталій Васильович, провідний науковий співробітник відділу секторальних 

прогнозів та кон’юнктури ринків, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України». Назва дисертації: «Фактори зростання та напрями державного регулювання 

металургійної галузі України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спецрада Д 26.239.01 Державної установи 

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

26; тел. (044) 280-12-34). Науковий консультант: Кораблін Сергій Олександрович, доктор 

економічних наук, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». Офіційні опоненти: Амоша Олександр 

Іванович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки промисловості 

НАН України; Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету 

технологій та дизайну; Макогон Юрій Володимирович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського 

державного університету. 

 

 

Єлісєєва Людмила Володимирівна, старший науковий співробітник відділу 

економічної історії, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

Назва дисертації: «Соціальний капітал як інститут економічного розвитку». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Спецрада 

Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, 

м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34). Науковий консультант: Супрун 

Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу економічної історії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Офіційні опоненти: Гражевська Надія Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Лагутін Василь Дмитрович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики 

Київського національного торговельно-економічного університету; Звонар Віктор 

Павлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Єрмак Світлана Олександрівна, докторант кафедри менеджменту, Одеський 

національний політехнічний університет. Назва дисертації: «Методологія стратегічного 

управління інклюзивним розвитком інноваційної діяльності підприємств». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету (65044, 

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; тел. (048)705-84-31). Науковий консультант: Філиппова Світлана 

Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. Офіційні 

опоненти: Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Єпіфанова Ірина Юріївна, доктор економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного 

університету; Гончаренко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету фінансів та банківської справи Одеського національного економічного університету. 

 

 

Лір Віктор Еріхович, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів 

та кон’юнктури ринків, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Назва дисертації: «Державні та ринкові детермінанти енергетичної політики 

України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та 

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

Науковий консультант: Осташко Тамара Олексіївна, доктор економічних наук, головний 

науковий співробітник з покладанням обов’язків зав. відділу секторальних прогнозів та 

кон’юнктури ринків Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Офіційні опоненти: Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, 

професор, директор Інституту економіки промисловості НАН України; Лисюк Володимир 

Митрофанович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу ринкових механізмів і структур Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, Войтко Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

 

 

Некрасова Любов Аркадіївна, докторант кафедри економіки підприємств, Одеський 

національний політехнічний університет. Назва дисертації: «Стратегування розвитку 

виробничих підприємств в умовах децентралізації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр-т 

Шевченка, 1; тел. (048)705-84-31). Науковий консультант: Бельтюков Євген Афанасійович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського 

національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: Масленніков Євген 

Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Шарко Маргарита Василівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та 

економічної безпеки Херсонського національного технічного університету; Ястремська 

Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, 

логістики та економіки Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. 

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001061
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Тарасевич Олена Вікторівна, завідувач відділу економіко-правових проблем 

містознавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Назва дисертації: 

«Стратегічні імперативи управління персоналом на промислових підприємствах». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» МОН України (87555, м. Маріуполь Донецької обл., вул. Університетська, 7; тел. 

(0629) 446313). Науковий консультант: Белопольський Микола Григорович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» МОН України. Офіційні опоненти: Жовновач Руслана 

Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, 

маркетингу та економічної кібернетики, Центрально-український національний технічний 

університет Міністерства освіти і науки України; Горовий Дмитро Анатолійович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економіки та маркетингу, заступник 

директора Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України; 

Макаренко Марина Василівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту та підприємництва на морському транспорті Азовський морський інститут 

національного університету «Одеська морська академія» МОН України. 

 

 

 

 

 

Форкош Сергій Михайлович, докторант кафедри філософії та методології науки, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Методологічні 

виміри дослідження соціокультурних трансформацій у постнекласичній перспективі». Шифр та 

назва спеціальності – 09.00.09 – філософія науки. Спецрада Д 76.051.08 Чернівецького 

національного університету імені Федьковича. МОН України (58012, м. Чернівці, 

вул.  Коцюбинського, 2; т. (0372)-58-48-11). Науковий консультант: Добронравова Ірина 

Серафимівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та методології 

науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Богата 

Лідія Миколаївна, доктор філософських наук, професор кафедри культурології Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова; Гардашук Тетяна Василівна, доктор 

філософських наук, завідувачка відділом логіки та методології науки Інститут філософії імені 

Г. С. Сковороди НАН України; Мєлков Юрій Олександрович, доктор філософських наук, 

провідний науковий співробітник Відділу інтернаціоналізації вищої освіти, Інституту вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

 

 

 

 

Менджул Марія Василівна, доцент кафедри цивільного права та процесу Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: 

«Теоретичні проблеми дії принципів сімейного права». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 

– цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 

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

майдан Свободи, 6; тел. (057) 705-24-99). Науковий консультант: Бервено Сергій 

Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових 

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

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Гринько Світлана Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова; Діковська Ірина Андріївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільного права Київського національного університетуімені Тараса Шевченка. 

 

 

Почанська Олена Сергіївна, доцент кафедри правового забезпечення господарської 

діяльності факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення прав громадян, засуджених до 

позбавлення волі в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 55.051.07 Сумського державного 

університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.(0542) 687-755). Науковий 

консультант: Бараш Євген Юхимович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх 

справ. Офіційні опоненти: Гаращук Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри адміністративного права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого; Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних 

наук, доцент, начальник кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Кобзєва Тетяна Анатоліївна, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та 

фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного 

університету;  

 

Фоміна Тетяна Григорівна, доцент кафедри кримінального процесу та організації 

досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 

справ. Назва дисертації: «Теоретичні та процесуальні основи застосування запобіжних заходів 

у кримінальному судочинстві України». Шифр та назва спеціальності - 12.00.09 - 

кримінальний  процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ 

(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Юхно 

Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Назаров Віктор 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Академії адвокатури України; Лисенко Володимир Васильович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Університету Державної фіскальної служби України; Дрозд Валентина 

Георгіївна, доктор юридичних наук, доцент, начальник 3-го науково-дослідного відділу 

науково-дослідної лабораторії з проблем правового та організаційного забезпечення 

діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України. 

 

 

Кармаліта Марія Володимирівна, докторант Університету державної фіскальної 

служби України. Назва дисертації: «Правове забезпечення реалізації приватного та публічного 

інтересу в оподаткуванні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 27.855.02. Університету державної 

фіскальної служби України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, т. 04597-

60-994). Науковий консультант: Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби 

України. Офіційні опоненти: Кучерявенко Микола Петрович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України;  Покатаєва 
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Ольга Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, перший проректор з науково-

педагогічної та наукової роботи Класичного приватного університету; Пришва Надія 

Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Окіпнюк Володимир Тарасович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права 

Національної академії Служби безпеки України. Назва дисертації: «Радянські органи 

державної безпеки в Україні в період панування тоталітарного режиму (1929–1953 рр.): 

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

держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 08.727.04 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, проспект 

Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант: Ярмиш Олександр Назарович, 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства 

Верховної Ради України. Офіційні опоненти: Головко Олександр Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; Россіхін Василь Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та 

адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки; Бернадський 

Богдан Васильович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри суспільного розвитку 

та суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

 

 

 

 

 

Таможська Ірина Володимирівна, викладач української мови та літератури, 

Харківський державний автотранспортний коледж. Назва дисертації: «Теоретичні і 

методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 44.053.03 Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (36003, м. Полтава, 

вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий консультант: Куліш Сергій 

Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, доцент, професор кафедри 

українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні 

опоненти: Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Ткаченко Андрій 

Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; Зузяк Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри технологічної освіти, економіки та безпеки життєдіяльності 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

 

 

Гафіяк Алла Мирославівна, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних 

технологій і систем Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». Назва дисертації: «Система формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в університетах». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.052.05 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; 

тел.: (0382) 77-35-04). Науковий консультант: Гриньова Марина Вікторівна, доктор 

педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Офіційні опоненти: Гуревич Роман 

Семенович, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 

педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Горбатюк Роман Михайлович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Блощинський Ігор Григорович, доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри 

перекладу факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін Національної академії 

Державної прикордонної служби України. 

 

 

Струк Анна Василівна, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової 

освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національних університет імені Василя Стефаника». Назва 

дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування лексико-народознавчої 

компетентності майбутніх учителів початкової школи». Шифр та назва спеціальностей – 

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський 

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

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

Луцан Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових 

методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національних університет 

імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Караман Станіслав Олександрович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету 

імені Бориса Грінченка; Пентилюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри мовознавства Херсонського державного університету; Семеног Олена 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і 

літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 
 

Годованюк Тетяна Леонідівна, професор кафедри вищої математики та методики 

навчання математики, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини. 

Назва дисертації: «Система методичної підготовки майбутніх учителів математики». Шифр та 

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

Д 73.053.02 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, 

м. Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. (0472)35-44-63). Науковий керівник: Бевз Валентина 

Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики і теорії та 

методики навчання математики Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Ленчук Іван Григорович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету 

імені Івана Франка; Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри математики та моделювання Донбаської державної 

машинобудівної академії; Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

 

 

Довга Тетяна Яківна, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
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Володимира Винниченка. Назва дисертації: «Теоретичні засади і технології 
формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової 
школи». Шифр та назва спеціальності –  13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти. Спецрада Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 
1; тел. (0522) 32-08-89). Науковий консультант: Савченко Олександра Яківна, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий 
співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України. Офіційні 
опоненти: Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України;  Кічук Надія Василівна,                  доктор педагогічних наук, 

професор, декан педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету; Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

 

 

 

Шамич Олександр Миколайович, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту 

Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України. Назва 

дисертації: «Психологія самореалізації особистості в паралімпійському спорті». Шифр та 

назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 26.453.01. 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 

288-33-20). Науковий консультант: Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати, Інститут психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Бондаренко Олександр Федорович, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, 

Київський національний лінгвістичний університет МОН України; Данилюк Іван 

Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України; Волянюк Наталія Юріївна, 

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» МОН України. 

 

 

Панов Микита Сергійович, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної 

психології, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія». Назва дисертації: «Психологічні основи професійної реадаптації 

особистості в умовах проблемогенного соціуму». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – 

соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська 

обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий 

консультант: Бочелюк Віталій Йосипович, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи та психології Національного університету «Запорізька 

політехніка». Офіційні опоненти: Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; Ковальчук Зоряна Ярославівна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри  психології Львівського державного університету внутрішніх справ; 

Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
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диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету  імені І.І. 

Мечникова. 

 

 

Акімова Наталія Володимирівна, доцент кафедри загальної підготовки та соціальної 

роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління». Назва 

дисертації: «Ґенеза розуміння текстів інтернету». Шифр та назва спеціальності - 19.00.07 - 

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

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567)   5-63-89. Науковий керівник: Орап 

Марина Олегівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Офіційні опоненти: Чепелєва Наталія Василівна, доктор психологічних наук, професор, 

заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України; Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Засєкіна 

Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

 

 

Калмиков Георгій Валентинович, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Назва 

дисертації: «Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів». 

Шифр та назва спеціальності - 19.00.07 - педагогічна і вікова психологія.. Спецрада Д 

27.053.04 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» (08401, вул. Сухомлинського, 30, тел. (050) 267-92-68). Науковий 

консультант: Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Офіційні 

опоненти: Седих Кіра Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології 

Полтавського національного  педагогічного університету; Католик Галина Вікторівна, 

доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Львівського державного 

університету внутрішніх справ; Олександренко Катерина Валентинівна доктор 

психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри іноземних мов Хмельницького 

національного університету. 

 

 

 

 

Костенко Андріана Миколаївна, докторантка кафедри політології та державного 

управління, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва 

дисертації: «Роль інститутів громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних 

процесів України». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 

Спецрада Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

(58012, Україна, м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2; тел. (0372)58-48-10). Науковий 

консультант: Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Офіційний опоненти: Дем’яненко Борис Леонідович 

доктор політичних наук, професор, декан історичного факультету Державного вищого 

навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
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Григорія Сковороди»; Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, професор кафедри політології та 

державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

Терещук Віталій Іванович, провідний фахівець сектору аналітики департаменту 

наукових ступенів і аналітики Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. Назва дисертації: «Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах 

постбіполярності». 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 консультант: Шевчук Олександр Володимирович, доктор 

політичних наук, професор, декан факультету політичних наук Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. Офіційний опоненти: Карпчук Наталія 

Петрівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних комунікацій та 

політичного аналізу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

Піпченко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри 

міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 
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