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Рудик Богдан Петрович, завідувач навчальних лабораторій кафедри хімії та фізики 

Національного університету водного господарства та природокористування. Назва 

дисертації: «Структурні, оптичні та морфологічні властивості низько вимірних сполук 

ZnO та ZnS, отриманих електролітичним методом». Шифр та назва спеціальності – 

01.04.07 − фізика твердого тіла. Спецрада Д 26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. 

В.Є.  Лашкарьова НАН України (03028, Київ – 28, проспект Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). 

Науковий керівник – Джаган Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 

старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу оптики та спектроскопії 

напівпровідникових та діелектричних матеріалів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН України. Офіційні опоненти: Кондратенко Сергій Вікторович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, професор кафедри оптики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Ажнюк Юрій Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту електронної фізики НАН України 

(м. Ужгород). 

 

 

 

 

Український Євген Олександрович, старший викладач кафедри автомобільного 

транспорту Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 

університет». Назва дисертації: «Підвищення паливної економічності транспортних засобів 

категорії N3». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів 

транспорту. Спецрада К 14.052.02 Державного університету «Житомирська політехніка» 

(10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; телефон/факс: (0412) 24-14-22). 

Науковий керівник: Грицук Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської 

академії. Офіційні опоненти: Горобченко Олександр Миколайович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць 

Державного університету інфраструктури та технологій; Каменєв Олександр Юрійович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматики та комп’ютерного 

телекерування рухом поїздів Українського державного університету залізничного 

транспорту. 

 

 

 

 

 

Єрашова Маргарита Валеріївна, молодший науковий співробітник лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових 

культур НААН України. Назва дисертації: «Агротехнологічні заходи підвищення 
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врожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу України». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада – Д 08.353.01 Державної установи 

Інститут зернових культур НААН України (49009, м. Дніпро, вул. Володимира 

Вернадського, 14; тел. (056) 732-42-88). Науковий керівник: Гасанова Ірина Іванівна, 

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи Інститут зернових 

культур НААН України. Офіційні опоненти: Ярчук Ігор Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри агрохімії Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету МОН України; Іщенко Віталій Анатолійович, 

кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач 

науково-технологічного відділу селекції, насінництва і трансферу інновацій Інституту 

сільського господарства Степу НААН України. 

 

 

 

 

 Данилюк Ігор Юрійович, приватний підприємець. Назва дисертації: «Національно-

просвітницька діяльність установ культури на Прикарпатті в 1991–2018 рр. (на прикладі 

роботи музеїв)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада 

Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту 

народознавства НАН України (79026,м.Львів, вул. Козельницька,  4; т. (032) 270-70-22). 

Науковий керівник: Борчук Степан Миколайович, доктор історичних наук, професор,  

професор кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Литвин Микола Романович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач відділу «Центр дослідження українсько-польських 

відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Маньковська 

Руслана Вікторівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник,  старший 

науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії 

України НАН України. 

 

 Силка Ольга Сергіївна, викладач кафедри міжнародних відносин та туризму, 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет». Назва дисертації: 

«Подолання безпритульності, сирітства і правопорушень неповнолітніх громадян в Україні 

(грудень 1942 – травень 1945рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спецрада К 26.133.02 Київського університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. 

Бульварно-Кудрявська, 18/2.). Науковий керівник: Романюк Іван Миронович, доктор 

історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Офіційні опоненти: 

Салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

України Київського університету імені Бориса Грінченка; Голиш Григорій Михайлович, 

кандидат історичних наук, доцент, директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

Черкаського національного університету. 

 

 

 

 

Бурденюк Світлана Вікторівна, викладач економічних дисциплін, ВСП «Кам’янець-

Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових 

технологій». Назва дисертації: «Накопичувальне пенсійне страхування, перспективи його 

розвитку в Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ   

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ   
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Спецрада Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

(03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник: 

Рудик Володимир Касянович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського 

державного аграрно-технічного університету. Офіційні опоненти: Мальований Михайло 

Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

Уманського національного університету садівництва; Жмурко Інна Вікторівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри підприємництва та спеціалізованих дисциплін 

Хмельницького навчально-наукового інституту Західноукраїнського національного 

університету. 
 

 

Піскульова Ілона Володимирівна, асистент кафедри фінанси і банківська справа, 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь). Назва дисертації: 

«Методологічні підходи до управління оборотними активами промислових підприємств». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами 

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

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

тел. (0629) 446313). Науковий керівник: Хаджинова Олена Вікторівна, доктор економічних 

наук, професор, декан ННІЕМ, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

Міністерства освіти  і науки України, (м. Маріуполь). Офіційні опоненти: Колодізєв Олег 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи і 

фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця; Чуприна Христина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і 

архітектури. 

 

 

 

 

 

Гудима Віталій Валерійович, викладач кафедри судоустрою, прокуратури та 

адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». Назва 

дисертації: “Особливості формування корпусу професійних суддів в Україні”. Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.10 судоустрій; прокуратура та адвокатура. Спецрада Д 35.140.02 Заклад 

вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права” (79021, м. Львів, вул. 

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

Миколайович, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економіко-

правових дисциплін юридичного факультету Закладу вищої освіти «Львівський університет 

бізнесу та права». Офіційні опоненти: Сердюк Валентин Васильович, доктор юридичних 

наук, професор, Заслужений юрист України, суддя Верховного Суду; Леськів Соломія 

Романівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і кримінології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Любарський Валентин Олександрович, викладач кафедри судоустрою, прокуратури 

та адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». Назва 

дисертації: “Рівність учасників судового процесу як конституційна засада 

судочинства в Україні”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.10 судоустрій; прокуратура та 

адвокатура. Спецрада Д 35.140.02 Заклад вищої освіти “Львівський університет бізнесу та 

права” (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.(032) 292-87-08). Науковий керівник: 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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Сердюк Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України, суддя Верховного Суду. Офіційні опоненти: Музичук Катерина Сергіївна, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права і процесу юридичного 

факультету Волинського  національного університету імені Лесі Українки; Леськів Соломія 

Романівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і кримінології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Бондаренко Євгенія Ігорівна, асистент кафедри конституційного та кримінального 

права, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Правовий прецедент у 

сучасних правових системах світу». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 26.236.03 Інституту 

держави і права імені В.М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. 

Трьохсвятительська, 4; тел.(044)278-51-55). Науковий керівник: Оніщенко Наталія 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових 

наук України, Заслужений юрист України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту 

держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Лемак Василь 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 

правових наук України, суддя Конституційного Суду України; Ляшенко Руслана 

Дмитрівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Поліського 

національного університету. 

 

 

Чиж Іван Сергійович, Заслужений журналіст України, доцент кафедри журналістики та 

мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Назва дисертації: «Конституційне право на поширення інформації: питання теорії і 

практики». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право. Спецрада Д 26.236.03 при Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278 5155. Науковий керівник: 

Теплюк Михайло Олексійович, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН 

України, Заслужений юрист України, в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України, 

керівник Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Офіційні 

опоненти: Васильченко Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Білоскурська Олена Валеріївна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри публічного права Чернівецького Національного університету імені 

Юрія Федьковича. 

 

 

 

Галицький Олександр Вадимович, старший викладач кафедри компʼютерної 

інженерії та освітніх вимірювань Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Назва дисертації «Управління електронними освітніми ресурсами з 

використанням веб-орієнтованих компʼютерних систем». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика). Спецрада Д 26.053.03 Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, 

тел.: 234-11-08). Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент, Франчук Василь 

Михайлович, професор кафедри компʼютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Триус Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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комп՚ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного 

університету; Демʼяненко Віктор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних 

систем Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 

 

Костенко Дмитро Вікторович, асистент кафедри іноземних мов математичних 

факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Формування міжкультурної компетентності у майбутніх 

фахівців галузі «Інформаційні технології» в освітньому середовищі університету». 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: Чернуха Надія 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації 

та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Кучай Олександр Володимирович, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Ольхова Наталія Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 

Стаднюк Юлія Юріївна, вчитель географії Білоцерківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 ім. Т. Г. Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області. Назва 

дисертації: «Формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної 

географії». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія). 

Спецрада Д 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України, (04053 м. Київ, вул. Січових 

Стрільців 52 Д, тел. (044) 481-37-13). Науковий керівник: Покась Лілія Антонівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Вішінікіна Любов Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

географії та методики її навчання Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; Шиліна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

вчитель-методист вищої категорії гімназії № 283 І-Ш ступеня м. Києва 

 

 

Безносюк Наталія Сафронівна, асистент кафедри хімії та методики навчання хімії 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Назва 

дисертації: «Методика професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів 

трудового навчання та технологій». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (хімія). Спецрада Д 26.452.05 Інституту педагогіки НАПН України, 

(04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців 52 Д, тел. (044) 481-37-13). Науковий керівник: Блажко 

Олег Анатольович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та методики 

навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Офіційні опоненти: Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних 

наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник 

відділу інтеграції вищої освіти і наукиІнституту вищої освіти НАПН України; Пшенична 

Наталя Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини 

та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини 

Бердянського державного педагогічного університету. 
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Подановська Галина Володимирівна, викладач педагогіки, фахових дисциплін 

початкового навчання Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий 

коледж Львівського національного університету імені Івана Франка». Назва дисертації: 

«Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку 

уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою». Шифр та назва спеціальності 

– 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Спецрада К 58.053.05 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2; тел. (0352) 53-39-58). Науковий керівник: Стахів 

Марія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та 

дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Грона Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, викладач 

української мови, методики навчання української мови Комунального закладу «Прилуцький 

гуманітарно-педагогічний  фаховий коледж імені Івана Франка»; Собко Валентина 

Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики 

початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

 

 

 

 

Лавріненко Артем Сергійович, асистент кафедри хірургії №1, Харківський 

національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Оптимізація 

діагностики та тактики хірургічного лікування гематом брижі при закритій травмі живота». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 — хірургія. Спецрада Д 64.600.01 Харківського 

національного медичного університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-

47). Науковий керівник: член-кореспондент Національної академії медичних наук України, 

доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, директор ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук 

України», завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Комарчук 

Віктор Васильович, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна МОН 

України, доктор медичних наук, професор, Лігоненко Олексій Вікторович, завідувач 

кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими Української медичної стоматологічної 

академії МОЗ України. 

 

 

Букулова Нана Юріївна, науковий співробітник відділення проблем захворювань 

органів травлення у дітей Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України". Назва дисертації: “Удосконалення 

комплексної діагностики та прогнозування ризику виникнення і клінічного перебігу 

виразкового коліту у дітей”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 

26.553.01 Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 

О.М.Лук'янової НАМН України" (04050 м.Київ, вул.П.Майбороди 8, тел. 483-90-56). 

Науковий керівник: Денисова Маргарита Федорівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка відділенням проблем захворювань органів травлення у дітей Державної установи 

"Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової НАМН 

України". Офіційні опоненти: Бекетова Галина Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри дитячих та підліткових захворювань Національного 

МЕДИЧНІ НАУКИ 



15.06.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

7 
 

університету охорони здоров'я України ім.П.Л.Шупика МОЗ України; Белоусова Ольга 

Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатричної 

гастроентерології та нутріциології Харківської медичної академії післядипломної освіти 

МОЗ України.  

 

 

 

 

Березюк Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри вікової та педагогічної 

психології, Рівненський державний гуманітарний університет МОН України. Назва 

дисертації: «Психологічні особливості розвитку професійної компетентності майбутніх 

менеджерів невиробничої сфери у вищих навчальних закладах». Шифр та назва 

спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-

20). Науковий керівник: Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, 

професор, перший проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, 

Рівненський державний гуманітарний університет МОН України. Офіційні опоненти: 

Карамушка Людмила Миколаївна, академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології, заступник 

директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Сингаївська Ірина Валентинівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, Університет економіки та права 

«Крок». 

 

 

          Волченко Євген Євгенович, лікар-фізіотерапевт ТОВ «Медичний Центр «Здоровʼя 

столиці» (м. Київ). Назва дисертації: «Соціально-психологічні особливості розвитку 

конфліктологічної компетентності фахівців медичної галузі в умовах професійної взаємодії». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені 

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

(06452) 4-03-42). Науковий керівник: Завацький Юрій Анатолійович, доктор 

психологічних наук, доцент, завідувач кафедри  здоровʼя людини та фізичного виховання 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: 

Пілецька Любомира Сидорівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач  кафедри 

соціальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» МОН України; Журба Анатолій Миколайович, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри гуманітарної та фундаментальної підготовки Сєвєродонецького Інституту 

Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 

 

 

Баканова Анастасія Олександрівна, керівник Патронатної служби Міністра 

охорони здоров‘я України. Назва дисертації: «Вплив Європейського Союзу і Російської 

Федерації на формування зовнішньої політики держав «Нової Східної Європи»». Шифр та 

назва спеціальності – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Спецрада Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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15.06.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

8 
 

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

Науковий керівник: Коваль Ігор Миколайович, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. Офіційні опоненти: Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, 

доцент, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету 

«Львівська політехніка»; Моцок Віталій Іванович, кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. 

 

Семенкова Марина Анатоліївна, викладач кафедри іноземних мов Навчально-

наукового центру іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана  

Черняховського. Назва дисертації: «Міграційні процеси як інструмент гібридного  впливу в 

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

міжнародних систем та глобального розвитку. Спецрада Д 76.051.03 Чернівецького 

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

Коцюбинського 2; тел. (0372)58-48-10). Науковий керівник: Богінська Ірина Валентинівна, 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 

політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Офіційні опоненти: 

Козачук Олег Олександрович, доктор політичних наук, доцент, асистент кафедри 

міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент, декан факультету 

міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 


