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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
ДОКТОРА НАУК
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Запорожець Артур Олександрович, старший науковий співробітник відділу
моніторингу та діагностики об’єктів енергетики Інституту загальної енергетики НАН України.
Назва дисертації: «Науково-практичні засади створення засобів та методів контролю
забруднення повітря об’єктами енергетики». Шифр та назва спеціальності - 05.11.13 – прилади
і методи контролю та визначення складу речовин. Спецрада Д26.223.01 Інституту загальної
енергетики НАН України (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172; тел. (044) 294-67-01).
Науковий консультант: Бабак Віталій Павлович, доктор технічних наук, професор,
виконуючий обов’язки директора Інституту загальної енергетики НАН України. Опоненти:
Бурау Надія Іванівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерноінтегрованих оптичних та навігаційних систем приладобудівного факультету Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
Райтер Петро Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
енергетичного менеджменту і технічної діагностики Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу; Мельник Володимир Григорович, доктор технічних
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу електричних і магнітних вимірювань
Інституту електродинаміка НАН України
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Любохинець Лариса Сергіївна, завідувач кафедри економічної теорії та економічної
безпеки, Хмельницький національний університет. Назва дисертації: «Гнучке управління у
забезпеченні економічної безпеки промислових підприємств». Шифр та назва спеціальності –
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
Спецрада Д 70.052.01 Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Опоненти: Васильців Тарас Григорович, доктор
економічних наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку
регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м.
Львів; Овчаренко Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри
публічного управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк; Погорелов Юрій Сергійович,
доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати України, м. Київ
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Вакульчук Ольга Анатоліївна, завідувач відділу пресознавства, Національна
бібліотека України імені В. І. Вернадського. Назва дисертації: «Багатотиражні газети України
як феномен радянської преси (1917–1941 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 27.00.03 –
книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Спецрада Д 26.165.01 Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, НАН України (проспект Голосіївський, 3, м. Київ,
03039; т. 288-14-18). Опоненти: Рудий Григорій Якович, доктор історичних наук, учений
секретар Сектору з координації наукових досліджень Науково-організаційного відділу
Президії Національної академії наук України; Сніцарчук Лідія Віталіївна, доктор наук із
соціальних комунікацій, професор, заступник генерального директора з наукової роботи,
директор Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової
бібліотеки України імені В. Стефаника; Якубова Лариса Дмитрівна, доктор історичних наук,
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професор, завідувачка відділу історії України 20–30-х років ХХ ст. Інституту історії НАН
України
Білоус Наталія Олексіївна, старший науковий співробітник відділу історії України
середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України. Назва
дисертації: “Тестаментарні практики в міському соціумі Волині кінця ХVІ – ХVІ ст.: правові,
соціокультурні та майнові аспекти”. Шифр та назва спеціальності: 07.00.01 – Історія України.
Шифр спеціалізованої вченої ради: Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України
(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Опоненти: Капраль Мирон
Миколайович – доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України;
Волошин Юрій Володимирович – доктор історичних наук, професор кафедри історії
Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка;
Яременко Максим Васильович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Туренко Віталій Едуардович, науковий співробітник філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації:
«Концептуалізація ідеї любові в античній філософській культурі». Шифр та назва
спеціальності – 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Спецрада
Д 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Опоненти: Хамітов Назіп Віленович, доктор
філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської
антропології Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Газнюк Лідія
Михайлівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук
Харківської державної академії фізичної культури; Шаталович Олександр Михайлович,
доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Маслова Яна Іванівна, доцент кафедри адміністративного та фінансового права,
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Назва
дисертації:
«Адміністративно-правове регулювання трансформації Національного агентства з питань
запобігання корупції». 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).
Опоненти: Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник
директора Видавничого дому «Гельветика»; Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор
юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та
фінансів; Пунда Олександр Олегович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри
права Хмельницького національного університету
Буга Ганна Сергіївна, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
факультету №2 Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних
наук, доцент. Назва дисертації «Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки у сфері
діяльності небанківських фінансових установ в Україні». Шифр та назва спеціальності –
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д
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11.737.02 у Донецькому державному університеті внутрішніх справ, МВС України (25015, м.
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1; тел.: (0629) 58-84-20). Опоненти: Коломоєць
Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
Запорізького національного університету; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних
наук, професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії
внутрішніх справ; Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Швець Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри дизайну ДВНЗ Національний
лісотехнічний університет України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади
підготовки майбутніх фахівців у дизайнерських школах Німеччини». Шифр та назва
спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 05.053.01
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН
України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий
консультант: Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор
з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Опоненти: Бідюк Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання
Хмельницького національного університету; Оршанський Леонід Володимирович, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Сліпчишина
Лідія Василівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Михайлов Віктор Миколайович, старший науковий співробітник сектору пожежної
безпеки об'єктів та технологій, Науково-дослідний центр протипожежного захисту Інституту
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Назва дисертації:
«Система підвищення кваліфікації фахівців з питань цивільної безпеки у післядипломній
освіті». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 468-33-92). Опоненти:
Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; Литвин Андрій Виленович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності ДСНС України; Євтушенко Наталія Василівна, доктор педагогічних наук,
доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К.
Д. Ушинського
Алєксєєв Олександр Олексійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри спорту і спортивних ігор, Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка. Назва дисертації: «Теоретичні та практичні засади професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями». 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). Опоненти: Конох Анатолій
Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики
фізичної культури і спорту Запорізького національного університету; Мосейчук Юрій
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Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури та
основ здоров’я Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Павлюк
Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і
методики фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету
Швардак Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського
державного університету. Назва дисертації: «Система підготовки майбутніх керівників
закладів загальної середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту».
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). Опоненти: Волкова Наталія
Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій з
педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»;
Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»; Сорока Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Коломієць Альона Анатолівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
вищої математики Вінницького національного технічного університету. Назва дисертації:
«Теорія і практика фундаменталізації математичної підготовки майбутніх бакалаврів галузі
знань Електроніки та телекомунікацій». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти. Спецрада Д 47.053.01 Рівненського державного гуманітарного
університету (33000, м. Рівне, С. Бандери, 12; т. (0362) 63-42-24. Опоненти: Войтович Ігор
Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційнокомунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного
гуманітарного університету; Лодатко Євген Олександрович, доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної
роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Осадчий
Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий
співробітник центру вебометрії та інформаційних систем Науково-дослідної лабораторії
інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Юзик Ольга Протасівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничоматематичної освіти, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Назва дисертації: «Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя інформатики у Польщі
(друга половина ХХ - поч.ХХI ст.)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 47.053.01 Рівненського державного гуманітарного
університету (33000, м. Рівне, С. Бандери, 12; т. (0362) 63-42-24. Опоненти: Максименко
Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-виховної
роботи та міжнародних зв'язків Київського національного лінгвістичного університету;
Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка; Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і
природокористування України
Шетеля Наталія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор
Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв»
Закарпатської обласної ради. Назва дисертації: «Теоретичні та методичні засади професійної
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підготовки майбутніх фахівців в галузі культури та мистецтва в умовах аксіорозвивального
середовища ВНЗ». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти. Спецрада Д 47.053.01 Рівненського державного гуманітарного університету (33000,
м. Рівне, С. Бандери, 12; т. (0362) 63-42-24. Опоненти: Пустовіт Григорій Петрович, доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненської обласної
ради; Михайлишин Галина Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»; Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Тогобицька Віолетта Джемалівна, докторант навчально-науково-виробничого
центру Національного університету цивільного захисту України. Назва дисертації:
«Механізми державного регулювання соціально-економічних ризиків України в умовах
діджиталізації». 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 консультант: Домбровська
Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, заслужений
працівник освіти України, проректор Національного університету - начальник навчальнонауково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.
Офіційні опоненти: Шведун Вікторія Олександрівна, доктор наук з державного управління,
професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
Мороз Володимир Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач
кафедри соціології і публічного управління Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»; Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук з
державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
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