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Мальована Олена Олександрівна, аспірант кафедри залізобетонних і кам’яних 

конструкцій та опору матеріалів, Національний університет «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка». Назва дисертації: «Міцність елементів із високоміцного бетону при зрізі». 

Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада 

Д 44.052.02 Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

(36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24; тел. (0532)56-16-04). Науковий керівник: 

Довженко Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри 

залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Офіційні опоненти: Бабич Євген 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного 

будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та 

природокористування; Спіранде Каріна Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету 

будівництва та архітектури. 

 

 

Давиденко Олександр Миколайович, інженер-технолог ТОВ «Палтех». Назва 

дисертації: «Розроблення процесів хімічної та електрохімічної регенерації відпрацьованих 

олив». Шифр та назва спеціальності – 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-

мастильних матеріалів. Спецрада Д 26.062.09 Національного авіаційного університету (03058, 

м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1; тел. (044) 497-77-64, 406-79-15). Науковий керівник: 

Ледовських Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: 

Гринишин Олег Богданович, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу 

Національного університету «Львівська політехніка»; Гордієнко Ольга Анатоліївна, доцент 

кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету. 

 

 

Шевченко Сергій Миколайович, викладач кафедри  пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт, Національний університет цивільного захисту України. Назва дисертації: 

«Геометричне моделювання резонансу хитної пружини». Шифр та назва спеціальності – 

05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Спецрада  К 18.053.02 Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (72312, м. Мелітополь, 

вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник: Семків Олег Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, проректор-начальник відділу організації служби 

Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Караєв 

Олександр Гнатович, доктор технічних наук, завідувач кафедри сільськогосподарських 

машин Таврійського державного агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного; 

Залевська Ольга Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації 

проектування енергетичних процесів та систем Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  
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Щербак Ірина Євгенівна, асистент кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст, Харківський національний університет міського господарства імені 

О. М. Бекетова. Назва дисертації: «Підвищення ефективності роботи розподільних 

електричних мереж шляхом керування електричним навантаженням». Шифр та назва 

спеціальності – 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. Спецрада К 64.089.05 

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, 

м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)707-31-04). Науковий керівник: Маляренко 

Віталій Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Лежнюк Петро Дем’янович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем 

Вінницького національного технічного університету; Саєнко Юрій Леонідович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри електроенергетичних комплексів і систем ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет». 

 

Тегза Іван Іванович, начальник дільниці ПП "Будівельна фірма "КАРІАТИДА". Назва 

дисертації: «Збірне безбалкове перекриття з використанням модифікованих круглопустотних 

плит». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. 

Спецрада Д 44.052.02 Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» (36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (0532) 56-16-04). 

Науковий керівник: Стороженко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Офіційні опоненти: Банах Віктор 

Аркадійович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та 

технічної освіти Запорізького національного університету; Полівода Олександр 

Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового, цивільного 

та міського будівництва Криворізького національного університету. 

 

Галахов Євгеній Миколайович, старший викладач кафедри вищої математики, 

Державний університет телекомунікацій. Назва дисертації: «Моделі кібератак в системі 

інформаційної безпеки підприємства на основі використання фріланс-ресурсу». Шифр та 

назва спеціальності – 21.05.01 – інформаційна безпека держави. Спецрада Д 26.861.06 

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: Міщенко Андрій Віталійович, доктор технічних наук, професор, 

технічний директор Комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни); 

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

Тецький Артем Григорович, асистент кафедри комп’ютерних систем, мереж і 

кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», м. Харків. Назва дисертації «Методи інформаційної технології 

забезпечення кібербезпеки систем керування вмістом при створенні Web-застосунків». Шифр 

та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 64.062.01 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; т. (057) 315-10-56). Науковий 
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керівник: Узун Дмитро Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. 

М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Рассомахін 

Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна, МОН України; Доценко Сергій Ілліч, доктор технічних наук, доцент, доцент 

кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету 

залізничного транспорту, МОН України. 

 

 

Тютюнник Марія Ізидорівна, провідний математик лабораторії моделювання та опти-

мізації складних систем відділу моделювання композитних структур і складних систем 

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 

(м. Львів). Назва дисертації: «Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості 

функціонування складних систем». Шифр та назва спеціальності – 01.05.03 – математичне та 

програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.  Спецрада Д 26.001.09 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Яджак Михайло Степанович, 

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 

моделювання та оптимізації складних систем Інституту прикладних проблем механіки і мате-

матики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Офіційні опоненти: Шинкаренко  Віктор 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка 

В. Лазаряна; Франчук Олег Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

мережних технологій Національного університету «Києво-Могилянська Академія». 

 

 

 

 

 

Бондарчук Іванна Леонідівна, керівник Департаменту агрономічних рішень кластеру 

Східна Європа ТОВ «Байєр». Назва дисертації: «Оптимізація технології вирощування ріпаку 

озимого в умовах Лівобережного Лісостепу України». Шифр і назва спеціальності – 06.01.09 

– рослинництво. Спецрада Д 55.859.03 Сумського національного аграрного університету 

(40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьева, 160; тел. (0542) 78-76-40). Науковий керівник: Мельник 

Тетяна Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідуюча кафедри садово-паркового та 

лісового господарства Сумського національного аграрного університету. Офіційні опоненти: 

Шевніков Микола Янаєвич, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 

кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії; Собко Микола 

Геннадійович, кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи 

Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України. 

 

 

Криворучко Людмила Михайлівна, асистент кафедри селекції, насінництва і 

генетики Полтавської державної аграрної академії. Назва дисертації: «Мінливість 

господарсько-цінних ознак та особливості добору на продуктивність пшениці озимої в 

стресових умовах середовища». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і 

насінництво. Спецрада Д 55.859.03   Сумського національного аграрного університету (40021, 

м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 160). Науковий керівник: Тищенко Володимир Миколайович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва і 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України. Офіційні опоненти: 

Троценко Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету; Кириленко Віра 

Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник лабораторії 

селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України.  

 

 

 

 

 

Заріцька Надія Миколаївна, методист вищої категорії Центру доуніверситетської та 

індивідуальної освіти Київського національного університету технологій та дизайну. Назва 

дисертації «Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України». Шифр та назва 

спеціальності  08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. 

Немировича-Данченка, 2, (044)256-84-82). Науковий керівник: Ольшанська Олександра 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу 

Київського національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: Гавкалова 

Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Костинець Юлія 

Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, економіки, 

управління та адміністрування ВНЗ «Національна академія управління». 

 

 

 

Манько Надія Федорівна, директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Надійність», сертифікований аудитор. Назва дисертації: «Доказовість 

професійного судження в аудиті: теорія та практика». 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 керівник: Корінько Микола Данилович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та підприємництва Національної 

академії статистики, обліку та аудиту. Офіційні опоненти: Проскуріна Неля Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування Запорізького 

національного університету. Разборська Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент  кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені 

Василя Стуса. 

 

 

Миклуш Тарас Степанович, фізична особа-підприємець «Миклуш Тарас Степанович». 

Назва дисертації: «Еколого-економічні засади розвитку комплексного природокористування у 

Карпатському регіоні». Шифр та назва спеціальності: 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища». Спецрада Д 26.004.20 

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

Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Карпук Анатолій Іванович, доктор 

економічних наук, доцент, директор Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція». Офіційні 

опоненти: Гуцуляк Григорій Дмитрович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

Косівського сектора проблем гірського землекористування Прикарпатської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ   
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регіону НААН; Жук Петро Володимирович, кандидат економічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування 

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

України». 

 

Нароган Вадим Валентинович, старший оперуповноважений 4-го відділу Управління 

стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань 

Національної поліції України. Назва дисертації: «Монетарна політика держави в системі 

забезпечення економічної безпеки України». Шифр та назва спеціальності – 21.04.01 – 

економічна безпека держави. Спецрада Д 35.725.04 Львівського державного університету 

внутрішніх справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий 

керівник: Тихонова Олена Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

забезпечення фінансової безпеки та фінансового розслідування Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Флейчук Марія Ігорівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри маркетингу Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького; Яворська Тетяна Василівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківського і страхового бізнесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Тарасенко Олексій Сергійович, асистент кафедри менеджменту та публічного 

адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну. Назва 

дисертації: «Організаційно-економічні основи управління економічною безпекою вищої 

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

господарством. Спецрада Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та 

дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, тел. (044) 256-84-82). Науковий 

керівник: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, перший 

проректор Київського національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: 

Драган Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

праці та менеджменту Національного університету харчових технологій; Матюх Сергій 

Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 

Хмельницького національного університету. 

 

 

Проценко Анастасія Володимирівна, секретар з юридичних питань департаменту з 

корпоративного управління Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК». Назва 

дисертації: «Управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада К 64.108.05 Української 

інженерно-педагогічної академії (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-79-

30). Науковий керівник: Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання 

Української інженерно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: Чебанова Наталія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Українського державного університету залізничного транспорту; Колещук Орест 

Ярославович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка». 
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Висоцька Тамара Михайлівна, старший лаборант кафедри богослов'я та 

релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва 

дисертації: «Автокефалія православних як чинник змін в релігійно-церковному та суспільно-

політичному житті України». Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавства. 

Спецрада  Д 26.053.21 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

(01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). Науковий керівник: Остащук Іван 

Богданович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри богослов'я та 

релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні 

опоненти: Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік-секретар 

Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Подорожній 

Юрій Анатолійович, кандидат філософських наук, експерт Українського центру суспільного 

розвитку. 

 

Картаєв Володимир Вікторович, викладач університету теології «Зое». Назва 

дисертації: «Відкритий теїзм: критичний аналіз». Шифр та назва спеціальності – 09.00.14 – 

богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова (01601,   м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). Науковий керівник: 

Чорноморець Юрій Павлович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Христокін Геннадій Володимирович, доктор 

філософських наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту гуманітарних наук 

Університету державної фіскальної служби України; Гура Віталій Олексійович, кандидат 

філософських наук, академічний декан Української євангельської семінарії. 

 

Ковалів Петро Михайлович, викладач Української євангельської теологічної 

семінарії. Назва дисертації: «Біблійна та ранньопатристична теологія відкуплення». Шифр та 

назва спеціальності – 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел.: 

234-11-08). Науковий керівник: Чорноморець Юрій Павлович, доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Саган Олександр Назарович, 

доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди; Гура Віталій 

Олексійович, кандидат філософських наук, академічний декан Української євангельської 

семінарії. 

 

Тацюн Радислав Іванович, старший науковий співробітник Центру дослідження 

релігії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва дисертації: 

«Миротворчий потенціал сучасної протестантської теології в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). 

Науковий керівник: Шкіль Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, доцент 

кафедри філософії Національного університету біоресурсів та природокористування України. 

Офіційні опоненти: Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, 

професор, завідувач відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ   
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філософії НАН України імені Г.С. Сковороди; Гура Віталій Олексійович, кандидат 

філософських наук, академічний декан Української євангельської семінарії. 

 

Тетерятніков Костянтин Вікторович, керівник соціальних проектів та програм 

релігійної організації «Місія Євразія». Назва дисертації: «Богословська етика праці в 

сучасному протестантизмі». Шифр та назва спеціальності – 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 

26.053.21 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, 

вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). Науковий керівник: Шкіль Світлана Олександрівна, 

доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів 

та природокористування України. Офіційні опоненти: Христокін Геннадій Володимирович, 

доктор філософських наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту 

гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України; Русин Іван 

Іванович, кандидат філософських наук, ректор Української євангельської теологічної 

семінарії. 

 

Чорнобай Валерія Анатоліївна, викладач Київського біблійного інституту. Назва 

дисертації «Богословське осмислення феномену самотності». Шифр та назва спеціальності – 

09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). Науковий керівник: 

Остащук Іван Богданович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Филипович Людмила Олександрівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувач відділу філософії та історії релігії Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди; Русин Іван Іванович, 

кандидат філософських наук, ректор Української євангельської теологічної семінарії. 

 

Шевчук Павло Вікторович, викладач Київської богословської семінарії «Благодать та 

істина». Назва дисертації: «Політична теологія радикальної ортодоксії». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). 

Науковий керівник: Соловій Роман Павлович, доктор філософських наук, доцент, професор 

кафедри богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Саган Олександр Назарович, доктор філософських наук, 

професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії 

НАН України імені Г.С. Сковороди; Русин Іван Іванович, кандидат філософських наук, 

ректор Української євангельської теологічної семінарії. 

 

Дятлик Тарас Миколайович, голова правління громадської організації "Євро-

Азійська теологічна асоціація. Назва дисертації: «Феномен конфляції у Візантійському типі 

тексту Нового Завіту». Шифр та назва спеціальності – 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 

26.053.21 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, 

вул. Пирогова, 9; тел.: 234-11-08). Науковий керівник: Остащук Іван Богданович, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Звонська Леся 

Леонідівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри класичної філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Горбенко Володимир 

Іванович, кандидат філософських наук, заступник ректора по навчальній частині Запорізької 

біблійної семінарії. 
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Бобер Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації 

«Матричне профілювання семантики фразово-дієслівних емотивів у Британському 

національному корпусі». Шифр та назва спеціальності – 10.02.21 – структурна, прикладна та 

математична лінгвістика. Спецрада Д 26.053.26 Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий 

керівник: Корольова Алла Валер’янівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету. Офіційні опоненти: 

Дарчук Наталія Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української 

мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Жуковська Вікторія Вікторівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-

наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 

 

Олійников Валерій Андрійович, старший викладач, секретар кафедри церковно-

історичних і практичних дисциплін, Київська православна богословська академія. Назва 

дисертації: «Структура та функції категорії звертання в сучасній українській літературній мові 

(на матеріалі текстів акафістів)». Шифр і назва спеціальності: 10.02.01 – українська мова. 

Спецрада Д 32.051.02  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(43000,  м. Луцьк, проспект Волі, 13, Волинська область), тел. (0332) 72-01-23). Науковий 

керівник: Костусяк Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. Офіційні опоненти: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Новікова Ольга Олександрівна – 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького 

юридичного інституту МВС України, м. Кривий Ріг. 

 

 

 

 

 

Єрмаков Юрій В’ячеславович, суддя Луганського апеляційного суду. Назва 

дисертації: «Адміністративні процедури у сфері міграції». Шифр та назва спеціальності – 

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

08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира 

Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: Легеза Євген Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права 

Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Гетьман Євген Анатолійович, 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу координації 

правових досліджень Національної академії правових наук України; Гаркуша В’ячеслав 

Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Максименко Олена Юріївна, суддя, Білокуракинський районний суд Луганської 

області. Назва дисертації: «Публічне адміністрування Національного архівного фонду». Шифр 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ   

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ   
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та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: 

Сквірський Ілля Олегович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні 

опоненти: Юровська Вікторія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Шахов Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, народний депутат України, 

Верховна Рада України. 

 

 

Балацька Ольга Олександрівна, фахівець відділу організації та координації освітнього 

процесу Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації «Доказування шахрайства 

на об'єктах залізничного транспорту під час досудового розслідування». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх 

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

керівник: Галаган Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». Офіційні опоненти: Цимбал Петро Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Університету державної фіскальної служби України. Бояров Віктор Іванович, кандидат 

юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Академії адвокатури України. 

 

 

Безпала Валентина Володимирівна, головний спеціаліст відділу з питань звільнення 

суддів управління з питань суддівської кар’єри секретаріату Вищої ради правосуддя. Назва 

дисертації «Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону як підстава для 

скасування чи зміни судового рішення». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

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

Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 

площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Никоненко Михайло 

Якович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Тертишник Володимир 

Митрофанович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної 

діяльності та кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів. Ляш 

Андрій Олексійович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри відновного 

правосуддя та приватної детективної діяльності Навчально-наукового інституту права 

Національного університету  водного господарства та природокористування. 

 

 

Бігунець Ірина Миколаївна, адвокат Адвокатського бюро «Василика В. В.». Назва 

дисертації «Повноваження захисника у досудовому розслідуванні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх 

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

керівник: Чернявський Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, проректор 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Цимбал Петро Васильович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Університету державної фіскальної служби України. Старенький Олександр 
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Сергійович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Бойко Олена Володимирівна, адвокат, Адвокатське об’єднання «Адвокатська 

компанія «Віс Легіс». Назва дисертації: «Гарантії забезпечення законності надання публічних 

послуг: адміністративно-правова складова». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

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

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

(061) 220-97-48). Науковий керівник: Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету. Офіційні опоненти: Легеза Євген Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права 

Університету митної справи та фінансів; Куразов Юсуп Хамзатович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри адміністративного, господарського та фінансового права Бердянського 

інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету. 

 

 

Бондар Сергій Володимирович, науковий співробітник відділу організації наукової 

діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ. 

Назва дисертації «Взаємодія слідчих підрозділів Національної поліції України з 

правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської 

діяльності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної 

академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 

246-94-91). Науковий керівник: Чернявський Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, 

професор, проректор Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Лисенко 

Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби 

України. Давиденко Валерій Степанович, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-

наукового інституту права імені князя Володимира Великого Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»». 

 

 

Гбур Люся Володимирівна, асистент кафедри адміністративного та фінансового права 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: 

«Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері використання та охорони 

водних ресурсів України». Шифр та назва спеціальності - 12.00.07 «Адміністративне право і 

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

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

(044) 527-82-28). Науковий керівник: Яра Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, 

доцент, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Губанова Тамара Олексіївна, доктор 

юридичних наук, професор, директор Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-

правовий коледж»; Сухоребра Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

 

Євдокимов Павло Валерійович, старший оперуповноважений управління 

стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, Департамент захисту стратегічних 
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розслідувань Національної поліції України. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07. Запорізького національного університету (69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Макушев 

Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 

Дніпровського гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Віхляєв Михайло 

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

«Гельветика»;  Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України. 

 

 

Новицька Марія Володимирівна, директор ТОВ «Атлант Сіті». Назва дисертації: 

«Класифікаційний аналіз видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07. Запорізького національного 

університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий 

керівник: Губанова Тамара Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, директор 

Фінансово-правового коледжу. Офіційні опоненти: Віхляєв Михайло Юрійович, доктор 

юридичних наук, доцент, заступник директора Видавничого дому «Гельветика»; Куразов 

Юсуп Хамзатович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, 

господарського та фінансового права Бердянського інституту державного та муніципального 

управління Класичного приватного університету. 

 

 

Бортницька Віта Вікторівна, суддя Печерського районного суду м. Києва. Назва 

дисертації: «Спрощений порядок видачі осіб з України». Шифр та назва спеціальності – 

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

діяльність. Спецрада Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий керівник: Татаров Олег Юрійович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Шевчишен Артем Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу 

розслідування службових злочинів управління розслідування корупційних злочинів 

Головного слідчого управління Національної поліції України; Старенький Олександр 

Сергійович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Валко Петрос, генеральний директор групи компаній «Arnos». Назва дисертації: 

«Адвокат як суб’єкт надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному 

судочинстві України». 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: Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Рябченко Олена Петрівна, доктор 

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

безпеки Університету державної фіскальної служби України; Соболь Євген Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 
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адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка. 

 

Кандиба Сергій Володимирович, викладач кафедри службово-бойового застосування 

підрозділів Національної гвардії України Київського факультету Національної академії 

Національної гвардії України. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий захист осіб з 

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

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

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

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

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

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

адміністративного і господарського права Херсонського державного університету; 

Орловська Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу правової 

експертизи департаменту правового захисту Федерації профспілок України. 

 

 

Карпенко Карина Костянтинівна, здобувач кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання у сфері обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 41.884.04 Одеського державного університету внутрішніх справ 

(65014, м. Одеса, вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий керівник: Заєць Олександр 

Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Гаран Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова; Виноградов Андрій Кімович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального та адміністративного права Одеського національного морського університету. 

 

 

Погребняк Олена Геннадіївна, начальник Головного управління Державної 

міграційної служби в Одеській області. Назва дисертації: «Адміністративні процедури 

державної реєстрації шлюбів та встановлення батьківства». Шифр та назва спеціальності – 

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

Спеціалізована вчена рада Д 41.884.04 Одеського державного університету внутрішніх справ 

(65014, м. Одеса, вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий керівник: Катеринчук Іван 

Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Гаран Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова; Корнута Людмила Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

 

 Шерстюк Ганна Миколаївна, адвокат, керуюча Адвокатським бюро «Ганни 

Шерстюк». Назва дисертації: «Захист цивільних прав фізичних осіб в адміністративному 

судочинстві України». 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 
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керівник: Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Бевзенко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного 

суду; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу 

докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Борисов Станіслав Геннадійович, бізнес-аналітик товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сайтпауер Україна». Назва дисертації: «Використання спеціальних знань 

при розслідуванні незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 

Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). 

Науковий керівник: Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Даньшин Максим Валерійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи 

Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; Лубенцов Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 

Міністерства юстиції України. 

 

 

Хижня Людмила Євгеніївна, адвокат, Адвокатське об’єднання «Адвокатська 

компанія «Віс Легіс». Назва дисертації: «Адміністративна відповідальність за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

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

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

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

наук, професор, декан юридичного факультету Запорізького національного університету. 

Офіційні опоненти: Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка»; Лученко Марина Михайлівна, 

кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпровського 

гуманітарного університету. 

 

 

Шевчук Едуард Георгійович, віце-президент ПраТ «Холдингова компанія 

«Київміськбуд». Назва дисертації: «Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

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

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

(061) 220-97-48). Науковий керівник: Губанова Тамара Олексіївна, доктор юридичних наук, 

професор, директор Фінансово-правового коледжу. Офіційні опоненти: Віхляєв Михайло 

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

«Гельветика»; Лученко Марина Михайлівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

цивільно-правових дисциплін Дніпровського гуманітарного університету. 
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Шепель Марина Анатоліївна, адвокат, Адвокатське об’єднання «Адвокатська 

компанія «Віс Легіс». Назва дисертації: «Адміністративні спори у сфері захисту права людини 

на безпечне довкілля». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07. Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). 

Науковий керівник: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор,  

декан юридичного факультету Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: 

Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка»; Куразов Юсуп Хамзатович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри адміністративного, господарського та фінансового права Бердянського інституту 

державного та муніципального управління Класичного приватного університету.  

 

 

Щербина Андрій Олександрович, засновник, Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІКС ПЕЙ ГРУП». Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

регулювання використання персональних даних суб’єктами владних повноважень в Україні».  

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

інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07 Запорізького національного університету (69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Макушев 

Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 

Дніпровського гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Армаш Надія Олексіївна, 

доктор юридичних наук, професор, заступник директора відокремленого структурного 

підрозділу «Центр судової експертизи та експертних досліджень» ДП «Інформаційні судові 

системи»;  Пухтецька Алла Альбертівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Торчинюк Вадим Георгійович, Голова Господарського суду Рівненської області. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади кадрової політики в організації 

судочинства України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

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

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

керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу 

докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Шатрава Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії 

з проблем забезпечення діяльності поліції Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

 

 

 

Чумак Юрій Якович, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правова протидія порушенням у сфері земельних 

відносин». 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: 

Христинченко Надія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

економічної безпеки та фінансових розслідувань  Тернопільського національного 
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економічного університету. Офіційні опоненти: Світличний Олександр Петрович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та господарського 

права  Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Ямненко  Тетяна Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільного права і процесу Національного авіаційного університету. 

 

 

Шутак Таміла Георгіївна, перший секретар Посольства України у Республіці Польща. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері 

транскордонного співробітництва». 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: Петренко Павло Дмитрович доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». Офіційні опоненти: Кондратенко 

Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри галузевого права 

та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних 

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

внутрішніх справ. 

 

 

Щербаков Володимир Валерійович, суддя Рівненського окружного 

адміністративного суду. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади здійснення 

суддівського самоврядування». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

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

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

Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник 

відділу докторантурита ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Чумак Володимир 

Валентинович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, т.в.о. начальника 

відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх 

справ. 

 

 

 

 

Зуб Георгій Вікторович, диригент оркестру Національного університету цивільного 

захисту України (м. Харків). Назва дисертації: «Підготовка майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. 

(0626) 66-54-54). Науковий керівник: Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: 

Овчаренко Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного 

педагогічного університету; Борисова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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наук, доцент, декан факультету виконавського мистецтва та музикознавства Київської 

муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра.  

 

 

Варениченко Анастасія Борисівна, аспірант, Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури молодших 

школярів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

Спецрада Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий керівник: Молодиченко 

Наталія Алімджанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца 

Ракоці ІІ; Люленко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

 

Колісніченко Ангеліна Іванівна, старший викладач кафедри англійської мови та 

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Назва дисертації: «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов в 

університетах Нідерландів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). 

Науковий керівник: Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Офіційні опоненти: Шандрук Світлана 

Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри лінгводидактики та 

іноземних мов виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; Лавриш Юліана Едуардівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

 

 

Коміренко Юрій Анатолійович, офіцер відділу управління департаменту 

військової частини А 0515 (м. Київ). Назва дисертації: «Розвиток системи виховання в 

кадетських корпусах України в середині ХІХ – на початку ХХ століття». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 74.053.01 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (20300, м. Умань, 

вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий керівник: Коляда Наталія Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Офіційні 

опоненти: Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка 

кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету; 

Перцов Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
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Кучай Алла Іванівна, викладач методик дошкільної освіти, Комунальний вищий 

навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка». Назва 

дисертації: «Формування готовності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів  до 

застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада Д 74.053.01 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (20300, м. Умань, 

вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий керівник: Кушнір Валентина Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Офіційні опоненти: Біда Олена 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки і 

психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Філімонова Тетяна 

Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

 

 

Адобовська Марія Володимирівна, старший викладач кафедри географії України, 

ґрунтознавства і земельного кадастру, Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Підготовка майбутніх учителів географії до професійної 

діяльності із застосуванням інтерактивних технологій». Шифр та назва спеціальності – 

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

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

139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий керівник: Шоробура Інна Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Офіційні опоненти: Гевко Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; Миргородська Олена Леонідівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Льотної 

академії Національного авіаційного університету. 

 

 

Атрощенко Тетяна Олександрівна, доцент кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, Мукачівський державний університет. Назва дисертації: «Система 

формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

фахової підготовки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, 

м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

консультант: Козубовська Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Ужгородського національного 

університету. Офіційні опоненти: Дичківська Ілона Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені 

проф. Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету; Калаур 

Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка; Шквир Оксана Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 

 

Роганов Максим Максимович, асистент кафедри педагогіки Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: «Формування 

технологічної культури майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада 
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Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, 

вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий керівник: Пономарьова 

Галина Федорівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Офіційні 

опоненти: Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; Суховірський Олег Васильович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 

 

Чорна Альона Віталіївна, асистент кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Назва дисертації: «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-

програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада  К 18.053.01 Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (72312, м. Мелітополь, вул. 

Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Офіційні опоненти: Хоменко Віталій Григорович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп`ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики 

Бердянського державного педагогічного університету; Вінник Максим Олександрович, 

кандидат педагогічних наук,  проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної 

роботи Херсонського державного університету.  

 

 

Ващило Ольга Валеріївна, викладач кафедри англійської мови технічного 

спрямування №1 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ). Назва дисертації: «Методика навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення». Шифр 

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

– К 26.001.49 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

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

Зоя Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Черниш Валентина 

Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання 

іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, Київський національний 

лінгвістичний університет; Дружченко Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

 

Гурська Олена Олександрівна, старший викладач кафедри іноземних мов за фахом 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Формування професійно важливих 

якостей майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітньому середовищі технічного 

університету». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 

Спецрада Д 26.062.15 у Національному авіаційному університеті (03058, м. Київ, проспект 

Любомира Гузара, 1; тел.(044) 408-30-27). Науковий керівник: Лузік Ельвіра Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної 
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освіти Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Рідей Наталія 

Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти дорослих 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Кирда-Омелян Алла 

Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної іншомовної 

підготовки Академії зовнішньої розвідки України.  

 

 

Дзіман Ганна Михайлівна, доцент кафедри іноземних мов Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Назва дисертації: «Формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в 

академічному письмі». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(германські мови).  Спецрада – К 26.001.49 Київського національного університету імені 

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

41). Науковий керівник: Корнєва Зоя Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні 

опоненти: Тарнопольський Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету імені 

Альфреда Нобеля; Квасова Ольга Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Мороз-Рекотова Леся Вікторівна, асистент кафедри дошкільної освіти, Бердянський 

державний педагогічний університет. Назва дисертації: «Формування професійно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 18.092.01 

Бердянського державного педагогічного університету (71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; 

тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник: Казанцева Лариса Іванівна, доктор педагогічних 

наук, професор, декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського 

державного педагогічного університету. Офіційні опоненти: Княжева Ірина Анатоліївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Державного закладу 

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

Смолянко Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка. 

 

 

Теремінко Лариса Григорівна, старший викладач кафедри іноземних мов за фахом 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Формування готовності до 

професійної мобільності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Спецрада Д 26.062.15 

у Національному авіаційному університеті (03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1; 

тел.(044) 408-30-27). Науковий керівник: Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного 

авіаційного університету. Офіційні опоненти: Бобрицька Валентина Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та 

освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 

Дячок Надія Валентинівна, кандидат педагогічних наук; викладач кафедри теорії і історії 

педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. 
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Бережний Юрій Миколайович, старший інспектор-черговий Департаменту «Корпус 

оперативної дії» Національної поліції України. Назва дисертації: «Педагогічні умови 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у вищих 

навчальних закладах МВС України». 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: Розсоха Антоніна Павлівна, 

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач відділу аспірантури та докторантури ДВНЗ 

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

Офіційні опоненти: Бондаренко Валентин Володимирович, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх 

справ; Швець Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Дубина Лариса Олексіївна, директор Сновського вищого професійного училища 

лісового господарства. Назва дисертації: «Використання елементів дуальної системи навчання 

при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Водій автотранспортних засобів». 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: Торубара Олексій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан 

технологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка. Офіційні опоненти: Кулик Євген Володимирович, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Кільдеров Дмитро Едуардович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, декан Інженерно-педагогічного факультету Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

 

 

Мекшун Алла Дмитрівна, старший викладач кафедри соціальної роботи Чернігівського 

національного технологічного університету. Назва дисертації: «Формування правової 

компетентності у майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки». 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: Ребенок Вадим Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Офіційні опоненти: Архипова Світлана 

Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового центру 

зовнішніх і міжнародних зв’язків Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; Олефіренко Тарас Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

Факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. 
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