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Семанюк Уляна Василівна, провідний фахівець навчально-наукової лабораторії 

кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ. Назва дисертації: «Регуляція фізіолого-біохімічних 

показників Drosophila melanogaster дієтою та інсуліноподібними пептидами». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада Д 58.601.04. Тернопільського 

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

м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник: Лущак Олег 

Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біохімії та 

біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.   

Офіційні опоненти: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

МОН України. Гавриляк Вікторія Василівна, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.  

Лилик Марія Петрівна, завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії 

та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

м. Івано-Франківськ. Назва дисертації: «Захисна дія альфа-кетоглутарату у Drosophila 

melanogaster за впливу ксенобіотиків». Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. 

Спецрада Д 58.601.04. Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, тел. (0352) 52-72-

69). Науковий керівник: Байляк Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника.  Офіційні опоненти: Ушакова Галина Олександрівна, доктор 

біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біохімії та фізіології Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара МОН України. Матійців Наталія 

Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри генетики та біотехнології 

Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України. 

 

 

Іжболдін Олександр Олександрович, старший викладач кафедри рослинництва 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Назва дисертації: 

«Екогенетична мінливість пшениці озимої при дії гамма-променів». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 08.804.02 Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 

744-81-32). Науковий керівник: Назаренко Микола Миколайович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри селекції і насінництва 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Офіційні опоненти: 

Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавського 

державного аграрного університету; Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 
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Демченко Аліна Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу проблем 

економічних трансформацій ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних 

трансформацій». Назва дисертації: «Становлення та розвиток інститутів зайнятості 

сільських територій регіону». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 «Розвиток 

продуктивних сил та регіональна економіка». Спецрада Д 41.088.05 Одеського 

національного технологічного університету (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; 

тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник: Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

Одеського національного технологічного університету. Офіційні опоненти: Довгаль 

Олена Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної 

теорії і суспільних наук Миколаївського національного аграрного університету; Ужва 

Алла Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і аудиту 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили.  

 

 

 

Домусчі Людмила Василівна, суддя Приморського районного суду м. Одеса. Назва 

дисертації: «Адміністративний процес у справах стосовно оскарження рішень суб’єктів 

владних повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності в 

Україні». 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, кім. 223). Науковий 

керівник: Орловська Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, керівник 

управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання Федерації 

профспілок України. Офіційні опоненти: Галунько Валентин Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, голова Академії адміністративно-правових наук; Глобенко 

Ігор Олександрович, доктор філософії у галузі права, старший науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту морського та космічного права. 

 

 

Маркусь Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри теорії і методики  

технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова. Назва дисертації «Формування професійної 

компетентності майбутніх учителів технологій мультимедійними засобами». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.01 

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

Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: Кільдеров Дмитро Едуардович, доктор 

педагогічних наук, професор, декан інженерно-педагогічного факультету Національного 

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

Олексій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту професійної освіти і технологій Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Кокарєва Анжеліка Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності 

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету.  
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Штеба Роман Юрійович, начальник, Рівненське районне управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Назва дисертації: 

“Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки України”. Шифр та назва 

спеціальності ‒ 25.00.02 ‒  механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Майстро Сергій 

Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого 

центру Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: 

Копанчук Володимир Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту імені 

Блаженнішого Володимира, Митрополіта Київського і всієї України ПрАТ “ВНЗ 

“Міжрегіональна академія управління персоналу”; Онищенко Юрій Миколайович, 

кандидат наук з державного управління, доцент, заступник декана з навчально-методичної 

роботи факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

Мошенець Олена Володимирівна, народний депутат України. Назва дисертації: 

«Реалізація державної політики детінізації економічних відносин в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 14.052.03 

Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 

103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Ромін Андрій Вячеславович, доктор наук з 

державного управління, професор, начальник факультету пожежної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Антонова Людмила 

Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку 

і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Ксендзук 

Валентина Віталіївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного університету 

«Житомирська політехніка». 
 

 


