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Кондратюк Вадим Миколайович, проректор з наукової роботи та інноваційної 

діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування енергетичного та протеїнового 

живлення райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss)». Шифр та назва спеціальності: 06.02.02 

«Годівля тварин і технологія кормів». Спецрада Д 27.821.01 Білоцерківського національного 

аграрного університету (Соборна площа, 8/1, Біла Церква, Київська область, 09117, тел.: 

0456351288). Офіційні опоненти: Грициняк Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, директор Інституту рибного господарства; Гуцол Анатолій Васильович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу інноваційних технологій 

заготівлі, зберігання, моніторингу якості сировини та кормів Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН; Худий Олексій Ігорович, доктор біологічних наук, доцент, 

професор кафедри біохімії та біотехнології Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. 

 

 

 

Підберезних Інна Євгеніївна, доцент кафедри історії Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 

національної безпеки: порівняльний-правовий аналіз». 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). Офіційні опоненти: Кобзар Олександр Федорович, 

доктор юридичних наук, професор, начальник факультету правоохоронної діяльності 

Київського інституту національної гвардії України; Яра Олена Сергіївна, доктор 

юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування; Замрига Артур Вікторович, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри підприємницького та корпоративного права Навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут» Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана. 

 

 

Васютіна Тетяна Миколаївна, професор кафедри педагогіки і методики початкового 

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

дисертації «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

реалізації змісту природничої та громадянської освіти». Шифр та назва спеціальності – 

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

національного університету (290016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,11; тел.: (0382)77-

35-04). Науковий консультант: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту 

імені Ференца Ракоці II. Офіційні опоненти: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Комар  Ольга 
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Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного 

університету імені Лесі Українки.  

 

Кінах Неля Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти. Назва дисертації «Теоретико-методичні 

засади формування професійно-педагогічного підприємництва учителя початкової школи в 

умовах неперервної освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика п 

рофесійної освіти. Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького національного університету 

(290016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,11; тел.: (0382)77-35-04). Офіційні опоненти: 

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

і психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; Марусинець 

Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту Закарпатської військової обласної державної адміністрації; 

Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Матеуш Мухацький, доцент, Педагогічний університет імені Комісії народної освіти в 

Кракові (Республіка Польща). Назва дисертації «Теорія та освітня практика використання 

інформаційних технологій у розвитку особистостей у Республіці Польща». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 26.053.01 

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

Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Офіційні опоненти: Шпак Валентина Павлівна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького; Валат Войцех, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогічної освіти Жешувського університету (м. Жешув); 

Червінська Інна Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

 

Труба Ярослав Петрович, завідувач відділу хірургічного лікування вроджених вад 

серця у новонароджених та дітей молодшого віку  ДУ «Національний інститут серцево-

судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». Назва дисертації: «Проблеми 

хірургічного лікування гіпоплазії дуги аорти у новонароджених та немовлят». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.04 – серцево-судинна хірургія. Спецрада Д 26.555.01 ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної 

академії медичних наук України» (03038, Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. 

(044)275-43-22). Офіційні опоненти: Кулик Любомир Володимирович, доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри хірургії №2 Львівського національного університету 

імені Данила Галицького МОЗ України; Довгань Олександр Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 Донецького 

національного медичного університету (м. Кропивницький); Романюк Олександр 

Миколайович, доктор медичних наук, професор,  професор кафедри дитячої кардіології 

та кардіохірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 

Шупика МОЗ України. 
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Гарапко Тетяна Василівна, доцент кафедри анатомії людини та гістології медичного 

факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет». Назва дисертації: «Зміни структурних компонентів селезінки та лімфатичних 

вузлів при дії глутамату натрію та їх корекції (експериментальне дослідження)». Шифр та 

назва спеціальності: – 14.03.01 – нормальна анатомія. Спецрада Д 58.601.01 Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, 

м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Офіційні опоненти: Попадинець Оксана 

Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Івано-

Франківського національного медичного університету МОЗ України; Ковальчук Олександр 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії та патологічної 

фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Гунас Ігор Валерійович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України. 

 

 

Малишев Костянтин Вікторович, докторант кафедри національної безпеки, 

публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». Назва дисертації: «Державна політика в сфері трансформації правоохоронної 

системи України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.05 – державне управління у сфері 

державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 14.052.03 Державного 

університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. 

(0412) 24-14-22). Науковий консультант: Нонік Валерій Вікторович, доктор наук з 

державного управління, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та 

соціальних питань Державного університету «Житомирська політехніка». Офіційні 

опоненти: Кравчук Олег Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, 

заступник директора Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС; Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, 

доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва оперативного факультету Національної 

академії Національної гвардії України; Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління Поліського національного університет. 
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