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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
КАНДИДАТА НАУК 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Велигоцький Дмитро Володимирович, молодший науковий 
співробітник лабораторії №11, Інститут магнетизму НАН України та 
МОН України. Назва дисертації: «Неінвазивний моніторинг стану 
людини при інтоксикації монооксидом вуглецю». Шифр та назва 
спеціальності – 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. 
Спецрада Д 26.002.19 Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
(03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий 
керівник: Мисюра Анатолій Григорович, доктор біологічних наук. 
Офіційні опоненти: Тимчик Григорій Семенович, доктор 
технічних наук, професор, декан приладобудівного факультету 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Нікітчук Тетяна 
Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 
інформаційно-комп'ютерних технологій Державного університету 
«Житомирська політехніка» 
Жорник Олег Володимирович, головний конструктор, ДП 
«Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені 
академіка О.Г. Івченка. Назва дисертації: «Підвищення ефективності 
дозвукового вхідного пристрою силової установки з 
турбогвинтовентиляторним двигуном». Шифр та назва 
спеціальності - 05.05.03 - двигуни та енергетичні установки. 
Спецрада Д 26.062.05 Національного авіаційного університету 
(03058, м. Київ, пр. Гузара Любомира 1; тел. (044) 406-79-01). 
Науковий керівник: Балалаєва Катерина Вікторівна, доктор 
технічних наук, доцент, професор кафедри авіаційних двигунів 
Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: 
Расстригін Олександр Олексійович , доктор технічних наук, 
професор, головний науковий співробітник науково-дослідного 
управління Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України;  Усенко Вячеслав 
Юрійович, кандидат технічних наук, головний конструктор силових 
установок і систем життєзабезпечення ДП “Антонов” 
Вишнепольський Євген Валерійович – старший викладач 
кафедри технології машинобудування Національного університету 
«Запорізька політехніка». Назва дисертації: «Підвищення якості 
деталей газотурбінних двигунів, отриманих селективним лазерним 
спіканням, шляхом алмазного вигладжування». Шифр та назва 
спеціальності – 05.02.08 – технологія машинобудування. Спецрада  
Д 35.052.06 Національного університету «Львівська політехніка» 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий 
керівник: Павленко Дмитро Вікторович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри технології авіаційних двигунів 
Національного університету «Запорізька політехніка». Офіційні 
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опоненти: Ступницький Вадим Володимирович, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри робототехніки та 
інтегрованих технологій машинобудування Національного 
університету «Львівська політехніка»; Дзюра Володимир 
Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного 
університету ім. І. Пулюя 
 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
 
Врадій Оксана Ігорівна, асистент кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища Вінницького національного аграрного 
університету. Назва дисертації: «Екотоксикологічна оцінка харчових 
недеревних лісових ресурсів Лісостепу Правобережного». 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: Разанов Сергій Федорович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 
екології та охорони навколишнього середовища Вінницького 
національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Ландін 
Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник, завідувач сектору 
природокористування та реабілітації Інституту проблем безпеки 
атомних електростанцій НАН України; Ситник Світлана 
Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
професор кафедри садово-паркового мистецтва та ландшафтного 
дизайну Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Захаржевська Аліна Анатоліївна, старший викладач кафедри 
менеджменту Державного університету телекомунікацій. Назва 
дисертації: «Розвиток управління ризиками телекомунікаційних 
підприємств». Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 
Спецрада Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій 
(03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-97). Науковий 
керівник: Гудзь Олена Євгенівна, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри менеджменту Державного 
університету телекомунікацій. Офіційні опоненти: Дергачова 
Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту підприємств Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»; Князєва Олена Альбертівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 
цифрового бізнесу, Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 
Мандзик Петро Іванович, науковий співробітник Науково-
дослідного інституту публічного права. Назва дисертації: 
«Адміністративно-правові засади розвитку системи правосуддя з 
урахуванням кращих міжнародних стандартів та практик». Шифр та 
назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. 
Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Боровик Андрій 
Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, проректор 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука. Офіційні опоненти: Лютіков Павло 
Сергійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та митного права Університету митної справи та 
фінансів; Оксінь Віталій Юрійович, доктор юридичних наук, 
старший дослідник, професор кафедри права і соціальної роботи 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
Кравчук Тарас Ігорович, начальник Бориспільського районного 
управління поліції Головного управління Національної поліції в 
Київській області. Назва дисертації: «Адміністративно-правові 
засади діяльності Національної поліції на територіальному рівні». 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 
26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. 
Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Нєбитов 
Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській 
області. Офіційні опоненти: Сербин Руслан Андрійович, доктор 
юридичних наук, професор, проректор Національної академії 
внутрішніх справ; Шатрава Сергій Олександрович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної 
лабораторії з проблем досудового розслідування Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Курко Олег Петрович, суддя Сьомого апеляційного 
адміністративного суду. Назва дисертації: «Порядок розгляду 
компетенційних спорів в адміністративному судочинстві». Шифр та 
назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. 
Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Качур Віра 
Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права юридичного факультету 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. Офіційні опоненти: Миронюк Роман Вікторович, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 
права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ; Шкарупа Костянтин 
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Вікторович, доктор юридичних наук, старший дослідник, 
провідний інспектор відділу організаційного забезпечення 
діяльності керівництва Бюро Департаменту організаційного 
забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України 
Ліщина Іван Юрійович, старший науковий співробітник Науково-
дослідного інституту публічного права. Назва дисертації: 
«Адміністративно-правовий механізм обмеження права власності в 
Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 
Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд 
Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, керівник 
Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро 
економічної безпеки. Офіційні опоненти: Курило Володимир 
Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та фінансового права Національного 
університету біоресурсів і природокористування України; Шруб 
Інна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник 
директора Навчально-наукового інституту заочного та 
дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ 
Хоменко Олексій Миколайович, Заступник Генерального 
прокурора. Назва дисертації: «Прокуратура в системі суб’єктів 
сектору безпеки і оборони: адміністративно-правовий аспект». 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 
Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. 
Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд Олексій 
Юрійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України, керівник Департаменту організації 
забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки. Офіційні 
опоненти: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, 
професор, Заслужений юрист України, проректор Національної 
академії внутрішніх справ; Джафарова Олена В’ячеславівна, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Кашпур Ольга Валеріївна, суддя Верховного Суду у Касаційному 
адміністративному суді. Назва дисертації: «Адміністративні 
процедури у сфері захисту прав державних службовців від 
незаконного звільнення». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту 
публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Миськів Леся Ігорівна, доктор юридичних 
наук, доцент, головний науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту публічного права. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій 
Юрійович, доктор юридичних наук, професор, керівник 
Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро 
економічної безпеки. Іванов Антон Олександрович, кандидат 
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юридичних наук, доцент кафедри правоохоронної діяльності та 
поліціїстики факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
 
Трофімчук Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри 
психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін 
Рівненського інституту «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна». Назва дисертації: «Формування 
екологічної культури студентів економіко-гуманітарних 
коледжів засобами реалізації інтегративного підходу». Шифр 
та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти. Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького національного 
університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.: 
(0382) 77-35-04). Науковий керівник: Залужна Алла Євгенівна, 
доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
філософії та культурології Національного університету водного 
господарства та природокористування. Офіційні опоненти: 
Білецька Галина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри екології та біологічної освіти 
Хмельницького національного університету; Чичук Антоніна 
Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. 
Ференца Ракоці ІІ 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 
Рудий-Трипольський Владислав Олександрович, асистент 
кафедри практичної психології та соціальної роботи 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Київ). Назва дисертації: «Соціально-психологічні 
особливості системи формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців медичної галузі». Шифр та назва спеціальності – 
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 
Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (01042, м. Київ, вул. Іоанна 
Павла ІІ, 17; тел. (050)730-30-39). Науковий керівник: Борисюк Алла 
Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри психології та філософії Буковинського державного 
медичного університету. Офіційні опоненти: Бочелюк Віталій 
Йосипович, доктор психологічних наук, професор, професор 
кафедри спеціальної освіти та психології Комунального закладу 
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» (м. Запоріжжя); Білецький Павло Степанович, кандидат 
психологічних наук, директор Українського Північно-Східного 
Інституту прикладної та клінічної медицини 

 


