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Похилько Юрій Миколайович, фахівець із стандартизації Центру фармацевтичних 
розробок. Назва дисертації: «Біологічні властивості виділених з травного тракту кролів 
бактерій роду Lactobacillus, перспективних для створення пробіотичних препаратів». Шифр 
та назва спеціальності: 03.00.20 «Біотехнологія». Спецрада Д 27.821.01 Білоцерківського 
національного аграрного університету (Соборна площа, 8/1, Біла Церква, Київська область, 
09117, тел.: 0456351288). Офіційні опоненти: Бітюцький Володимир Семенович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та біотехнології 
Білоцерківського національного аграрного університету; Кушнір Ігор Михайлович, доктор 
ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії бактеріологічного 
контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів Державного науково-дослідного 
контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок 

 
 
 

Лаба Оксана Василівна, асистент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва 
дисертації: «Розвиток електронного діловодства в Україні: 1991-2020 роки». Шифр та назва 
спеціальності – 27.00.02 – документознавство, архівознавство. Спецрада Д 26.165.01 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, НАН України (проспект 
Голосіївський, 3, м. Київ, 03039; т. 288-14-18). Науковий керівник: Ковтанюк Юрій 
Славович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного електронного 
архіву України (2015-2022 рр.). Офіційні опоненти: Кулешов Сергій Георгійович, доктор 
історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної 
справи Центральноукраїнського національного технічного університету (2018-2022 рр.); 
Отамась Інна Григорівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу наукової 
роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  Національної академії педагогічних наук 
України 

 
 
 
Затолочний Віталій Семенович, суддя Восьмого апеляційного адміністративного 

суду. Назва дисертації: «Кримінальна відповідальність за завідомо незаконне затримання, 
привід, домашній арешт, тримання під вартою». Шифр та назва спеціальності ‒ 12.00.08 ‒ 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д. 35.052.23 
Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 
12, т. (032) 237-49-93)). Науковий керівник: Гумін Олексій Михайлович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-
наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету 
«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Марисюк Костянтин Богданович, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та процесу Навчально-
наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету 
«Львівська політехніка»; Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри кримінального права та кримінології  Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
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Лех Роман Вікторович, завідувач спеціальною кафедрою № 2 Інституту підготовки 

юридичних кадрів для СБУ Національного університету імені Ярослава Мудрого. Назва 
дисертації: «Профілактика віктимної поведінки особи, як жертви насильницьких злочинів». 
Шифр та назва спеціальності ‒ 12.00.08 ‒ кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. Спецрада Д. 35.052.23 Національного університету «Львівська 
політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93)). Науковий 
керівник: Гумін Олексій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права, психології та 
інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні 
опоненти: Богатирьов Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука; Марко Сергій 
Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Львівського Державного університету внутрішніх справ 

 
 

Крайній Павло Іванович, асистент кафедри публічного права, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Адміністративно-
правовий статус громадських рад за законодавством України». 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:  
Пацурківський Петро Станіславович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, професор кафедри публічного права  Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Тильчик В’ячеслав 
В’ячеславович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського 
інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська 
юридична академія»; Маркін Сергій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат 

 
 

 
Осіп Наталія Богданівна, асистент кафедри фізичного виховання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Назва дисертації: 
«Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей у закладах дошкільної 
освіти». 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: Ребрина Анатолій Арсенович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельницького національного 
університету. Офіційні опоненти: Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Мосейчук Юрій Юрійович, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 
 

 
Хілько Юрій Олександрович, лікар-хірург ДУ «Національний інститут 

хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України. Назва дисертації – 
«Порівняльна оцінка лапароскопічних та ендоскопічних методів декомпресії жовчних 
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шляхів при пухлинах периампулярної зони». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – 
хірургія. 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). Науковий керівник: Шкарбан Віктор Павлович, доктор медичних наук, провідний 
науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози, реконструктивної та 
лапароскопічної хірургії жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України. Офіційні опоненти: Дейкало Ігор 
Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 
Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України; Коломійцев Василь Іванович, доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри хірургії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького МОЗ України 

 
 

Івасівка Христина Петрівна, лікар-отоларинголог відділення амбулаторної  
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги  КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР. 
Назва дисертації – «Морфологічні зміни у тканинах гортані під впливом опіоїду 
(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). Науковий керівник: Пальтов Євгеній Володимирович, кандидат медичних наук, 
доцент, доцент кафедри нормальної анатомії, завідувач міжкафедральної лабораторії  
електронної мікроскопії Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Слободян 
Олександр Миколайович, завідувач кафедри анатомії, оперативної хірургіїта клінічної 
анатомії Буковинського державного медичного університету МОЗ України; доктор медичних 
наук, професор Вовк Олег Юрійович, завідувач кафедри анатомії людини Харківського 
національного медичного університету МОЗ України 

 
 
Черкес Мар’яна Богданівна, лікар-отоларинголог дитячий ургентної служби  

отоларингологічного відділення Центру хірургії ВП «Лікарня Святого Миколая» 
комунального некомерційного підприємства «Львівське територіальне медичне обʼєднання 
«Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної 
допомоги». Назва дисертації – «Особливості гендерних та вікових параметрів  
верхньощелепних пазух у осіб зрілого віку». 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). Науковий керівник: Масна Зоряна Зеновіївна, доктор медичних наук, 
професор, завідувач  кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні 
опоненти: доктор медичних наук, професор Слободян Олександр Миколайович, завідувач 
кафедри анатомії, оперативної хірургії та клінічної анатомії Буковинського державного 
медичного університету МОЗ України; доктор медичних наук, професор Вовк Олег 
Юрійович, завідувач кафедри анатомії людини Харківського національного медичного 
університету МОЗ України 
 

 
Васьків Оксана Володимирівна, асистент кафедри педіатрії, акушерства та 

гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова. Назва дисертації: «Прогнозування розвитку та оптимізація 
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діагностики перинатальної патології у вагітних з гестаційною гіпертензією». Шифр та назва 
спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 58.601.02 Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, 
м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Григоренко 
Анатолій Петрович, доктор медичних наук, професор, декан факультету післядипломної 
освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 
Офіційні опоненти: Геряк Світлана Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 
завідуюча кафедрою акушерства та гінекології № 2 Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Венцківська Ірина 
Борисівна, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою акушерства і гінекології 
№ 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України 

 
. 
 
Яремко Роман Ярославович, викладач кафедри практичної психології та педагогіки 

Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності. Назва дисертації: «Соціально-психологічні 
особливості розвитку професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки». 
Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-01). Науковий 
керівник: Ковальчук Зоряна Ярославівна,  доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри  теоретичної психології Інституту управління, психології та безпеки 
Львівського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Пілецька 
Любомира Сидорівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Боярин 
Лілія Володимирівна, кандидат психологічних наук, практичний психолог Чернівецького 
обласного фахового коледжу мистецтв  ім. С. Воробкевича 

 
 

Кравченко Любов Андріївна, начальник управління науки, вищої та професійно-
технічної освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. Назва дисертації: «Стратегічне планування розвитку регіональної системи 
професійно-технічної освіти як інноваційний механізм державного управління». 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: Сиченко Віктор 
Володимирович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник 
освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради». Офіційні опоненти: Ажажа Марина 
Андріївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту 
організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. 
Потебні Запорізького національного університету; Бондарчук Наталія Володимирівна, 
доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного 
управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету 

 
Марущин Юрій Віталійович, Заступник керуючого справами виконавчого апарату 

Хмельницької обласної ради. Назва дисертації: «Механізми державного регулювання 
підтримки та розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні». Шифр та назва 
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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: Щепанський Едуард 
Валерійович доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова. Офіційні опоненти: Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з 
державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри 
державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 
університету; Василенко Олександр Ігорович, кандидат наук з державного управління, 
голова Черкаської районної ради 

 
 
 


