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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

(відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 06 березня 2019 року № 167) 
 

01 Освіта / Педагогіка 

Бабак Василь Іванович, начальник кафедри повітрянодесантної 
підготовки Військової академії (м. Одеса), тема дисертації: «Підготовка 
до професійної діяльності майбутніх офіцерів десантно-штурмових 
військ на засадах акмеологічного підходу», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.003 у Хмельницькій 
гуманітарно-педагогічній академії, (м. Хмельницький, 
вул. Проскурівського підпілля, 139,  (0382) 79-59-45). Науковий 
керівник: Романишина Л.М., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 
Бабкін Владислав Володимирович, аспірант Вищого навчального 
закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», тема дисертації: 
«Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх 
бакалаврів комп’ютерних наук засобами проєктних методів навчання», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.120.009 у Вищому навчальному закладі «Університет імені 
Альфреда Нобеля», (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна,18; 

 (067)7659273). Науковий керівник: Прошкін В. В., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук              
і математики Київського університету імені Бориса Грінченка 
Блохіна Валентина Юріївна, аспірантка Вищого навчального закладу 
«Університет імені Альфреда Нобеля», тема дисертації: «Підготовка 
практичних психологів до управління розвитком групи на засадах 
тимбілдінгу», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.120.010 у Вищому навчальному 
закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», (м. Дніпро,                           
вул. Січеславська Набережна,18;  (067)7659273). Науковий керівник: 
Резван О. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
Бражанюк Андрій Олександрович, аспірант Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: 
«Формування професійної культури майбутніх фізичних терапевтів та 
ерготерапевтів у процесі фахової підготовки», (015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.015                   
в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича           
(м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2;  +38(0372)584714).Науковий 
керівник: Федірчик Т. Д., доктор педагогічних наук, професор, декан 
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факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Бурлаченко Наталія Василівна, аспірант кафедри освітології та 
інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Організація 
проблемного навчання у закладах вищої освіти України другої 
половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (за матеріалами педагогічної 
періодики)», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.053.041 в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
 (057) 700-35-27). Науковий керівник: Зеленська Л. Д., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та 
інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 

Вороненкова Тетяна Олександрівна, викладач іноземної мови 
Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана 
Карабиця, тема дисертації: «Формування комунікативної 
компетентності у майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі 
вивчення дисциплін гуманітарного циклу», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 12.112.010                               
у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., 
вул. Г. Батюка, 19,  ((0626) 66-54-54). Науковий керівник: Омельченко 
С. О., доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

Ворохаєв Олександр Анатолійович, аспірант Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г Шевченка, тема 
дисертації: «Підготовка майбутніх соціальних працівників до 
викладання здоров’язбережувальних дисциплін в умовах 
магістратури», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.012 у Хмельницькому 
національному університеті, (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 
 (0382) 675574). Науковий керівник: Грищенко С.В., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та 
освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Гарапко Любов Іванівна, викладач іноземної мови Відокремленого 
структурного підрозділу «Гуманітарно-педагогічного фахового коледжу 
Мукачівського державного університету», тема дисертації: «Іншомовна 
освіта у зарубіжних країнах: головні вектори української педагогічної 
істографії (кінець ХХ_століття)» (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.019 у Мукачівському державному 
університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). 
Науковий керівник: Розман І. І., кандидат педагогічних наук, доцент 
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кафедри англійської мови, літератури з методиками навчання 
Мукачівського державного університету 

Головатенко Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри іноземних 
мов і методик їх навчання Київський університет імені Бориса 
Грінченка, тема дисертації: «Тенденції професійної підготовки вчителів 
початкової школи у закладах вищої освіти країн Бенілюксу»                       
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.017 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2;  (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Котенко О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Горшкова Галина Володимирівна, аспірант Запорізького 
національного університету, тема дисертації: «Формування готовності 
майбутніх вчителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних 
вправ в професійній діяльності», (015 Професійна освіта                           
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.042                    
у Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя,                        
вул. Жуковського, 66; (061) 764-45-46). Науковий керівник:                     
Клопов Р. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
фізичної культури і спорту Запорізького національного університету 
Гура Антоніна Миколаївна, викладач циклової комісії природничих 
дисциплін Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 
діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.145.004 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 
(м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139,                             
 (0382) 79-59-45). Науковий керівник: Романишина О.Я., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 
Данищук Андрій Сергійович, аспірант ІV року навчання денної 
державної форми за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», 
тема дисертації: «Корекція порушень склепінчастого апарату стопи 
юних спортсменів, що спеціалізуються в таеквон-до». Спеціалізована 
вчена рада ДФ 20.051.032 у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник:                   
Попель С. Л., кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
та методики фізичної культури ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». 
Джога Ольга Валентинівна, аспірантка Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Виробничо-технологічна підготовка бакалаврів в галузі харчових 
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технологій у педагогічних закладах вищої освіти», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.018                      
в Уманському державному педагогічному університеті імені                    
Павла Тичини (20300, (м. Умань, вул. Садова, 2;  (067) 91-91-187). 
Науковий керівник: Ящук С.М., доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями, 
декан факультету фізичного виховання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
Дідух Віталія Віталіївна, аспірантка Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Формування 
готовності майбутніх учителів початкових класів до взаємодії                             
з учасниками освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 76.051.016 в Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича (м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 
 +38(0372)584714). Науковий керівник: Федірчик Т. Д., доктор 
педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології 
та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича 

Довга Мирослава Мирославівна, аспірантка денної форми навчання 
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: 
«Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи                    
з молодими сім’ями, що потребують правового забезпечення» 
(спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.036 у Державному вищому 
навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,                               
 (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Михайлишин Г. Й., доктор 
філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Дячук Наталія Михайлівна, асистент кафедри англійської філології та 
методики навчання англійської мови Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, тема дисертації: 
«Формування англомовної аудитивної компетентності учнів старших 
класів закладів загальної середньої освіти», (014 «Середня освіта             
(за предметними спеціальностями)» ). Спеціалізована вчена рада            
ДФ 58.053.015 в Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: Морська Л. І. 
доктор педагогічних наук, професор 
Желанов Дмитро Володимирович, аспірант Харківського 
Національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема 
дисертації: «Ціннісний компонент змісту університетської освіти                  
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в Норвегії та в Україні: порівняльний аналіз», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.042 в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
(м. Харків, вул. Алчевських, 29;  (057) 700-35-27). Науковий керівник: 
Ткачова Н. О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
Зайцев Ігор Петрович, доцент кафедри тактики та загальновійськових 
дисциплін Військової академії (м. Одеса), тема дисертації: «Підготовка 
майбутніх офіцерів морської піхоти засобами інформаційно-
комунікаційних технологій», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.005 у Хмельницькій гуманітарно-
педагогічній академії, (м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 
139,  (0382) 79-59-45). Науковий керівник: Крищук Б.С., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 
Іващук Антон Сергійович, аспірант Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Становлення та 
розвиток методики навчання французької мови у Галичині (друга 
половина XIX – перша половина XX ст.)», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.017 в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці,               
вул. Коцюбинського, 2;  +38(0372)584714).Науковий керівник:             
Лабінська Б. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Калашнік Микола Миколайович, капітан судна «Амур 2507» компанії 
«Sea way investors shipping LTD», тема дисертації: «Формування 
акмеологічної компетенції у майбутніх судноводіїв в процесі 
професійної підготовки», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.014 в Національній академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
(м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46,  (0382) 72-48-82). Науковий 
керівник: Левченко М. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри культурології Херсонського державного університету 
Коростельова Євгенія Юріївна, аспірант кафедри теорії та методики 
навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації «Міжпредметні зв’язки                    
в проєктній діяльності учнів основної школи як основа компетентнісного 
навчання фізики » (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.053.044 в Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Сиротюк В. Д., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
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Кравченко Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри 
англійської мови, літератури з методиками навчання Мукачівського 
державного університету, тема дисертації: «Підготовка фахівців                 
з маркетингу у Великобританії» (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.020 у Мукачівському державному 
університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26,  (03131) 2-11-09). 
Науковий керівник: Товканець Г. В., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти 
Мукачівського державного університету 

Красіна  Ганна Валеріївна, аспірантка Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: 
«Проблема підготовки майбутніх учителів до надання фасилітативної 
педагогічної підтримки сімей у Норвегії», (011  Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.043 в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 
(м. Харків, вул. Алчевських, 29;  (057) 700-35-27). Науковий керівник: 
Ткачов А. С., доктор педагогічних наук, доцент кафедри початкової                  
і професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 

Кудярська Тетяна Романівна, завідувач Логопедичного пункту 
Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, тема 
дисертації: «Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти 
до впровадження активних форм педагогічної взаємодії в умовах 
інклюзивного навчання», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.037 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»                                         
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Лисенко О.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». 
Лі Цін, аспірант кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, тема дисертації: 
«Формування готовності до професійно-творчої самореалізації 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.053.049                           
у Сумському державному педагогічному університеті імені                             
А. С. Макаренка (м. Суми, вул. Роменська, 87;  (0542) 68-59-02). 
Науковий керівник: Бірюкова Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного 
навчання Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 
Марчук Аліса Андріївна, викладач кафедри педагогіки, іноземної 
філології та перекладу, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, тема дисертації: «Управління 
педагогічною взаємодією викладачів і майбутніх менеджерів 
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організацій у процесі професійної підготовки», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.021 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Борова Т.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 
Му Ченьчуан (громадянин КНР), аспірант Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Моделювання 
підготовленості спортсменів на основі вивчення механізмів 
енергозабезпечення в спортивних танцях», (017 Фізична культура                  
і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.023 у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України, (м. Київ,                      
вул. Фізкультури,1,  (044) 287-05-35). Науковий керівник:              

Соронович І. М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
завідувач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
Незамай Мар’яна Ігорівна, асистент кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: «Формування 
готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти                        
до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених 
осіб», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 20.051.038 у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ,                     
вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник:                 
Лисенко О.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». 

Огуй Світлана Володимирівна, аспірантка кафедри основ 
виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації: «Формування 
організаційно-методичної компетентності майбутніх фахівців сфери 
обслуговування у процесі професійної підготовки», (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.015          
у Полтавському національному педагогічному університеті                         
імені В. Г. Короленка (36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; 
 +38(0532) 52-17-52). Науковий керівник: Борисова Т. М., кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри основ виробництва та 
дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 
Піддубцева Ольга Ігорівна, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Формування готовності майбутніх 
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого 
спілкування», (015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.047 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 
 +38(061) 764-45-46). Науковий керівник: Пахомова Т.О., доктор 
педагогічних наук, професор кафедри англійської філології та 
лінгводидактики Запорізького національного університету. 
Самборська Олена Дмитрівна, заступник директора з навчальної 
роботи Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-
педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», тема дисертації: 
«Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів 
початкових класів», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.456.001 в Інституті вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України, (м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 
 (044) 286-68-04). Науковий керівник: Ярошенко О. Г., доктор 
педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України 
Сіладі Василь Васильович, викладач кафедри філології 
Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці II, тема 
дисертації: «Іншомовна підготовка майбутніх учителів із застосуванням 
навчальних стратегій у професійних школах Угорщини»                              
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 62.147.021 у Мукачівському державному університеті,                         
(м. Мукачево, вул. Ужгородська 26,  (03131) 2-11-09). Науковий 
керівник: Лавренова М.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 

Согор Олег Юрійович, тимчасово не працюючий, тема дисертації: 
«Удосконалення структури та змісту підготовки спортсменів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні», (017 Фізична 
культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.829.004                             
у Львівському державному університеті фізичної культури імені             
Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; 
тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник: Семеряк З.С, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фехтування, 
боксу та національних одноборств Львівського державного 
університету фізичної культури імені Івана Боберського. 
Сорока Валерій Вікторович, аспірант Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, тема 
дисертації: «Формування готовності майбутніх майстрів виробничого 
навчання до використання цифрових технологій у професійній 
діяльності», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.012 у Глухівському 
національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 
(41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; 
 +38(05444) 2-26-51). Науковий керівник: Ковальчук В. І., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та 
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технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Ткачук Ольга Миронівна, викладач предметно-циклової комісії 
педіатрії та інфектології Хмельницького базового медичного фахового 
коледжу, тема дисертації: «Формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної 
профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.006                              
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, (м. Хмельницький, 
вул. Проскурівського підпілля, 139,  (0382) 79-59-45). Науковий 
керівник: Романишина Л.М., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 

Феднова Ірина Миколаївна, аспірантка Вищого навчального закладу 

«Університет імені Альфреда Нобеля», тема дисертації: «Розвиток 
готовності вихователів до просвітницько-консультативної діяльності             
з батьками у системі методичної роботи закладу дошкільної освіти», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.120.011 у Вищому навчальному закладі «Університет імені 
Альфреда Нобеля», (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна,18; 
 (067) 7659273). Науковий керівник: Волкова Н. П.,  доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних 
технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого 
навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 

Хмарна Лілія Віталіївна, аспірантка Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ), тема дисертації: «Формування медіаграмотності 
вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної 
освіти», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 12.112.012 у Державному вищому навчальному закладі 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, 
Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54). Науковий 
керівник: Гаврілова Л. Г., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти Державного 
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» 
Хольченкова Наталія Миколаївна, викладач кафедри фізичного 

виховання та хореографії Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, тема дисертації: «Педагогічні умови 
здоров’язбереження молодших підлітків засобами сучасного танцю                
в закладах позашкільної освіти», (014 Середня освіта (фізична 
культура)). Спеціалізована вчена рада ДФ 79.053.001 в Національному 
університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (14001, 
(м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53;  (093) 038-33-36). 
Науковий керівник: Гаркуша С.В., доктор педагогічних наук, професор, 
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декан факультету фізичного виховання Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Цегельник Тетяна Миколаївна, викладач кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, тема дисертації: «Формування готовності 
майбутніх вихователів до професійної діяльності в інклюзивних групах 
закладів дошкільної освіти», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.007 у Хмельницькій гуманітарно-
педагогічній академії, (м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 
139,  (0382) 79-59-45). Науковий керівник: Зданевич Л.В., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, 
психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 

Чжан Бо, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 

хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Формування художньо-
оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у процесі підготовки              
до вокально-хорової роботи зі старшокласниками», (014 «Середня 
освіта (за предметними спеціальностями)»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.053.046 в Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Топчієва І. О., кандидат педагогічних наук, доцент 
доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу             
і диригування Національного педагогічного університету імені                     
М. П. Драгоманова 

Чжу Юньжуй, аспірант Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 
факультет музичної та хореографічної освіти». Тема дисертації: 
«Формування художньо-пізнавальної компетентності майбутніх 
викладачів вокалу засобами інноваційних технологій», (014 Середня 
освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.053.016 у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 
(м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26;  (048) 732-48-02). 
Науковий керівник: Кьон Н. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри теорії музики та вокалу Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського». 

Шаравара Віктор Володимирович, аспірант Вищого навчального 

закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», тема дисертації: 
«Формування прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів 
комп’ютерних наук у процесі фахової підготовки», (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.120.012       
у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», 
(м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна,18;  (067)7659273). 



п’ятниця, 03 грудня 2021 р. 

 
11 

Науковий керівник: Прошкін В. В., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Яловський Павло Миколайович, викладач циклової комісії музичних 

дисциплін Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Формування професійної компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін»,              
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.145.008 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 
(м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139,                        
 (0382) 79-59-45). Науковий керівник: Безносюк О.О., кандидат 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки                         
та психології Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 
Ярема Віталій Васильович, начальник відділу організації 
забезпечення матеріальними засобами – заступник начальника тилу 
командування логістики Командування Сухопутних військ Збройних 
Сил України, тема дисертації: «Педагогічні умови підготовки майбутніх 
офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.009                        
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, (м. Хмельницький, 
вул. Проскурівського підпілля, 139,  (0382) 79-59-45). Науковий 
керівник: Лісніченко Ю.М., кандидат педагогічних наук, доцент, 
начальник кафедри тактики та загальновійськових дисциплін військової 
академії (м. Одеса) 

 

02 Культура і мистецтво 

Акрідіна Ганна Володимирівна, асистент кафедри образотворчого 

мистецтва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 
тема дисертації: «Монументально-декоративне мистецтво 
православних храмів Одеси» (023  Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.850.009 в Національній академії керівних кадрів культури                   
і мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015, 
 (044) 5017828). Науковий керівник: Тарасенко А. А., кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і методики декоративно-
прикладного мистецтва та графіки ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Клендій Олег Миколайович, аспірант Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського, тема дисертації: 
«Фортепіанний стиль К. Сен-Санса як втілення виконавського ідеалу 
європейської культури ХІХ століття», (025 Музичне мистецтво. 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.871.003 в Харківському 
національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 
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(майдан Конституції, 11/13, м. Харків, 61003, Україна  (057) 731-10-
95). Науковий керівник: Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики 
Харківського національного університету мистецтв імені 
І.П.Котляревського. 
Колоскова Галина Валеріївна, випускниця аспірантури Харківської 
державної академії культури,  тема дисертації: «Бібліотечно-
інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний 
аспект», (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.807.004 в Харківській державній 
академії культури (м. Харків, Бурсацький узвіз, 4,  (057) 731-34-97). 
Науковий керівник: Кобєлєв Олексій Миколайович, доктор наук                  
із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії 

культури. 
Мазур Олександр Леонідович, випускник аспірантури Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв,  тема дисертації: «Музичні 
архівні фонди радіокомпаній в умовах цифровізації»,                                     
(029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.807.005 в Харківській державній академії культури         
(м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, тел. (057) 731-34-97). Науковий керівник: 
Загуменна В. В., кандидат педагогічних наук, професор, професор 
кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Шеменьова Юлія Володимирівна, викладач циклової комісії 

образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу «Універсум» 
Київського університету імені Бориса Грінченка, тема дисертації: 
«Мурали України у світовому стріт-арті: формотворення, пластичне 
моделювання, художньо-образні особливості» (023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.850.010 в Національній академії керівних кадрів культури                
і мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015, 
 (044) 5017828). Науковий керівник: Школьна О. В., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри образотворчого 
мистецтва інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
Ян Фейюй, аспірант кафедри образотворчого мистецтва, 

музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, тема дисертації: «Сучасні тенденції 
вокально-виконавської творчості», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.053.052 у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (м. Суми,                         
вул. Роменська, 87,  (0542) 68-59-02). Науковий керівник: Устименко-
Косоріч О.А., доктор педагогічних наук, професор, директор 
Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв Сумського 
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державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

03 Гуманітарні науки 

Ареф’єва Єлізавета Юріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Поетика Ігоря Стравінського як теорія композиційного синтезу: 
культурологічний аналіз» (034 Культурологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.005.014 у Національній музичній академії України                      
імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної 
політики України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; 
 (044) 279-07-92). Науковий керівник: Кривошея Т.О., доктор 
культурології, доцент, завідувач кафедри теорії та історії культури 
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 
Білоконь Анастасія Сергіївна, аспірантка Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Створення та діяльність державних комісій допомоги дітям (1920-
1930-ті рр.)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 74.053.021 в Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини (20300, м. Умань, вул. Садова, 2;                    
 (067)91-91-187). Науковий керівник: Чучалін О.П., кандидат 
історичних наук, доцент кафедри педагогіки та історії України  
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Венцель Наталія Василівна, директор Відокремленого підрозділу 
«Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська 
політехніка», тема дисертації: «Нелінійність розвитку світ-системи                    
в умовах суспільної транзитивності», (033 Філософія, гуманітарні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.053.004 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка (м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40,  0971613769). Науковий керівник: Ковтун Н. М., 
доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та 

політології Житомирського державного університету імені Івана Франка 
Гуменний Сергій Любомирович, науковий співробітник БО «БФ 
«Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», тема дисертації:                     
«Нелегальні міграційні процеси на польсько-радянському кордоні           
(в адміністративних межах УСРР/УРСР) у 1921–1939 рр.», (032 Історія 
та археологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.222 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Руккас А. О., кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Кіт Михайло Олегович, аспірант кафедри соціальної філософії, 
філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, тема дисертації: “Філософія 
розвитку української освіти в контексті децентралізації”,                           
(033 Філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.043                         



п’ятниця, 03 грудня 2021 р. 

 
14 

в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова          
(м. Київ, вул. Пирогова, тел.(044) 234-11-08). Науковий керівник:       
Терепищий Сергій Олександрович, доктор філософських наук, 
професор,  професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти 
та освітньої політики Національного педагогічного університету                                  
імені М.П. Драгоманова.  
Костів Михайло Богданович, заступник завідувача інформаційно-
видавничого відділу Національного музею Голодомору-геноциду, тема 
дисертації: «Регіональна преса УСРР як інструмент комуністичної 
пропаганди на Чернігівщині (1929–1933)», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.045 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,               

 (061) 7644546). Науковий керівник: Бойко Олександр Дмитрович, 
доктор політичних наук, професор кафедри історії України Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
Куцика Андрія Юрійовича, аспіранта Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Людина в 
інформаційному просторі соціальних мереж і месенджерів)»,                    
(033 філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.018                                 
у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий керівник:             
Головей Вікторія Юріївна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри культурології Волинського національного 
університету імені Лесі Українки та Моджеєвські Аркадіуш Лукаш, 
доктор габілітованний суспільних наук, професор Гданського 
університету (Республіка Польща) 

Лобанова Марія Андріївна, лаборант 1-ї категорії, Одеський 
археологічний музей НАН України, тема дисертації: «Історія населення 
Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно-
історичної спільноти Трипілля-Кукутені», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада – ДФ 41.051.026, в Одеському 
національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса,                          

вул. Дворянська, 2;  (067)760-54-91). Науковий керівник –                  
Кіосак Дмитро Володимирович, доктор історичних наук, доцент, доцент 

кафедри археології та етнології України Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова. 
Музаннар Лоліта Мохамадівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Метафора в сучасному арабськомовному політичному 
дискурсі», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.215 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Хамрай О.О., доктор філологічних наук, професор, старший 
науковий співробітник Інституту сходознавства НАН України 
Сивак Михайло Володимирович, проректор Львівської православної 

богословської академії, священник Свято-Покровського кафедрального 
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собору м. Львова, тема дисертації: «Вчення митрополита Сурозького 
Антонія про людину в контексті християнської думки ХХ століття», (033 
Філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.037 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів,                        
вул. Університетська, 1,  (063) 607-59-82). Науковий керівник:                 
Дахній А.Й., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
історії філософії Львівського національного університету                    
імені Івана Франка 
Солов’ян Володимир Сергійович, тимчасово не працює, тема 

дисертації: «Політико-філософські студії в культурі української діаспори 
другої половини ХХ століття», (033 Філософія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.232 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Руденко С.В., доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри української 
філософії і культури Київського національного університету                 
імені Тараса Шевченка 
Чечуліна Ірина Олексіївна, молодший науковий співробітник Інституту 
археології НАН України, тема дисертації:  «Аттична чорнолакова 
кераміка з Ольвії класичного періоду», (032 Історія та археологія).  
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.230 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 60, 
01033,  +380 44 239-33-41). Науковий керівник: Терпиловський Р.В., 
доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та 
музеєзнавства, історичний факультет, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. 

Широкова Ірина Іванівна, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Специфіка та мультимодальні засоби 
актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейка», (035 
Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.046 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,                

 (061) 7644546). Науковий керівник: Козлова Тетяна Олегівна, доктор 
філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології та 
лінгводидактики Запорізького національного університету 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Бенько Надія Миколаївна, старший викладач кафедри маркетингу, 
економіки, управління та адміністрування Вищого навчального закладу 
«Національна академія управління», тема дисертації: «Державне 
регулювання відтворенням людського капіталу в інноваційному 
розвитку країни», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.889.001 у Вищому навчальному закладі«Національна академія 
управління» (м. Київ, вул. Ушинського, 15,  (044) 242-24-64). 
Науковий керівник: Неговська Ю. М., кандидат економічних наук, декан 
факультету економіки та інформаційних технологій, доцент кафедри 
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маркетингу, економіки, управління та адміністрування Вищого 
навчального закладу «Національна академія управління» 

Бондар Світлана Сергіївна, фізична особа - підприємець, тема 
дисертації: «Індивідуально-психологічні особливості чоловіків та жінок 
при порушенні життєдіяльності родини при адюльтері»,                      
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.013 в Інституті 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство 
соціальної політики України, 03030, м. Київ, вулиця Нововокзальна 17; 
 (044) 536-14-85. Науковий керівник: Пріб Г. А., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України. 
Вєдєнєєв Володимир Андрійович, фізична особа - підприємець 
«Вєдєнєєв Володимир», тема дисертації: «Моделі оцінювання ринкової 
вартості агропідприємств в умовах ринків, що розвиваються», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.053                             
в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1, тел. (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Піскунова О. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри математичного моделювання та статистики Державного 
вищого навчального закладу «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 
Гичко Юлія Володимирівна, аспірантка Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Формування емоційної компетентності майбутніх психологів засобами 
коуч-технологій», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 74.053.022 в Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини (20300, (м. Умань, вул. Садова, 2;  (067) 91-91-
187). Науковий керівник: Вахоцька І.О., кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри психології Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
Злидник Марта Ігорівна, аспірант Львівського торговельно-
економічного університету, тема дисертації: «Забезпечення 
конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.840.005                          
у Львівському торговельно-економічному університеті (м. Львів,                         
вул. М. Туган-Барановського, 10,  (032) 275-65-50). Науковий 
керівник: Куцик В. І., кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету 

Зубенко Олеся Михайлівна, аспірантка кафедри психологічного 
консультування і психотерапії факультету психології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Особистісна регуляція життєвого стилю особистості»,                            
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.035                          
у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
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(м. Харків, майдан Свободи, 4, (057) 707-50-88). Науковий керівник: 
Кочарян Олександр Суренович, доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Каменюк Юлія Вікторівна, аспірантка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Психологічні 
чинники формування патріотизму особистості військовослужбовця               
у Збройних Силах України», (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.709.025 у Національному університеті оборони України 
імені Івана Черняховського (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28,         
 (044) 271-06-32). Науковий керівник: Бацилєва Ольга Валеріївна, 
професор кафедри психології Донецького національного університету 
імені Василя Стуса, доктор психологічних наук, професор 

Кудринська Галина Віталіївна, керівник експертної групи з питань 

класифікації функцій і посад державної служби Генерального 
департаменту з питань політики оплати праці та функціонального 
розвитку державної служби, Національне агентство України з питань 
державної служби, тема дисертації: «Формування психологічної 
компетентності працівників служб управління персоналом центральних 
органів виконавчої влади», (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.130.002 Вищого навчального закладу «Університету 
економіки та права «КРОК» (м. Київ, вул. Табірна 30-32,                     
(+38 044) 455-57-13). Науковий керівник: Алюшина Наталія 
Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Голова 
Національного агентства України з питань державної  служби. 

Лапінська Тетяна Володимирівна, викладач Бердичівського 
медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради, тема 
дисертації: «Психологічні чинники професійного вигорання середнього 
медичного персоналу в умовах підвищеної стресогенності»,                    
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.014 в Інституті 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство 
соціальної політики України, 03030, м. Київ, вулиця Нововокзальна 17; 
 (044) 536-14-85. Науковий керівник: Пріб Г. А., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України. 
Мангул Олександр Анатолійович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Економічна безпека України в системі факторів 
економічного росту», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 18.819.004 у Таврійському державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Моторного, (м. Мелітополь,                                
пр-т Б. Хмельницького, 18,  (0619) 42-06-18). Науковий керівник: 
Карман С. В., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
Марчук Леся Сергіївна, асистент кафедри Менеджменту інноваційного 
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підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема 
дисертації: «Управління процесами формування та оцінювання 
інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств»,                     
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.063                                
у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Перерва П. Г., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Молнар Грета Тіборівна, координатор кафедри обліку та 
оподаткування Закарпатського угорського інституту імені Ференці 
Ракоці II, тема дисертації: «Розвиток інвестиційного потенціалу 

особистих селянських господарств в умовах децентралізації»,                
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.018                            
у Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, вул. 
Ужгородська 26,  (03131) 2-11-09). Науковий керівник: Дем’ян Я. Ю., 
начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними 
студентами, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, 
управління економічними процесами та туризму Мукачівського 
державного університету 
Ніколайчук Тетяна Олексіївна, молодший науковий співробітник 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України, тема дисертації: «Формування інвестиційного середовища 
економічного розвитку об’єктів природно-заповідного фонду України», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.005 в Інституті 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
(м. Одеса, Французький бульвар, 29,  (048) 722-29-05). Наукові 
керівники: Хумарова Н. І., доктор економічних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу економічного регулювання 
природокористування, вчений секретар Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України; Петрушенко М.М., 
доктор економічних наук, доцент, завідувач відділу економічного 
регулювання природокористування Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України 
Поліщук Володимир Володимирович, старший викладач кафедри 
економіки та управління персоналом Центральноукраїнського інституту 
Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом», тема дисертації: 
«Державне регулювання міграційних процесів у контексті соціально-
економічного розвитку України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.840.006 у Львівському торговельно-економічному 
університеті (м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10,                           
 (032) 275-65-50). Науковий керівник: Лупак Р. Л., доктор економічних 
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наук, доцент, професор кафедри економіки Львівського торговельно-
економічного університету 

Рубель Наталія Георгіївна, директор ГО «Київський iнститут 
рацiонально-iнтуїтивної психотерапії «Я», тема дисертації: 
«Тривожність особистості у кризах професійного становлення 
психологів», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада                          
ДФ 26.891.015 в Інституті підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України, Міністерство соціальної політики України, 03030,          
м. Київ, вулиця Нововокзальна 17;  (044) 536-14-85. Науковий 
керівник: Мілютіна К. Л., доктор психологічних наук, професор, 
професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України. 
Рудик Андрій Олексійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 

«Трансформація інституту монархії в сучасному світі»,                          
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.231 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                   
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Салтовський О. І., доктор політичних наук, професор, 
професор кафедри політичних наук філософського факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Снігур Юлія Сергіївна, аспірант Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України, тема дисертації «Організаційно-
психологічні чинники вибору копінг-стратегії керівниками закладів 
загальної середньої освіти» (053 «Психологія»). Спеціалізована вчена 
рада  ДФ 26.453.006 в Інституті психології їм. Г.С. Костюка НАПН 
України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел./факс:                                     
+380 (44) 288-33-20). Науковий керівник, Карамушка Людмила 
Миколаївна, заступник директора з науково-організаційної роботи та 
міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, 
професор. 
Тельчаров Олександр Олександрович, менеджер з організації 
консультативних послуг ТОВ «Венбест-Рекрутінг», тема дисертації: 
«Імпліцитна теорія свідомості осіб, залежних від психоактивних 
речовин», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.220 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Крупельницька Л. Ф., доктор психологічних наук, доцент, 
професор кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету 
психології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Чарльз Макграт, аспірант Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Головні наративи української 
політичної культури: від Київської Русі до війни на Донбасі»,                    
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.214  



п’ятниця, 03 грудня 2021 р. 

 
20 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Неліпа Дмитро Васильович, доктор політичних наук, професор, 
заступник декана з навчальної роботи, професор кафедри політології 
філософського факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Чупіна Катерина Олександрівна, аспірантка Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Соціально-психологічна реабілітація студентів з обмеженням 
життєдіяльності засобами інклюзивного туризму», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.023 в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини (20300, (м. Умань, вул. 
Садова, 2;  (067) 91-91-187). Науковий керівник: Сафін О. Дж., доктор 
психологічних наук, професор, професор завідувач кафедри психології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Шатілова Олександра Сергіївна, асистент кафедри психології 
Київського національного торговельно-економічного університету, тема 
дисертації: «Психологічні чинники розбудови кар’єри в торгівлі», 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.035 
в Київському національному торговельно-економічному університеті     
(м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: 
Полунін О. В., доктор психологічних наук, професор. 

 

07 Управління та адміністрування 

Вікторов Богдан Віталійович, перший секретар відділу Південної Азії 
Четвертого територіального департаменту Міністерства закордонних 
справ України, тема дисертації: «Інноваційний розвиток мережевих 
підприємств», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.130.001 Вищого навчального закладу «Університет економіки          

та права «КРОК» (м. Київ, вул. Табірна 30-32,  (044) 455-57-13). 
Науковий керівник: Петрова І. Л., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Вищого 
навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» 
Воронич Михайло Михайлович, менеджер з продажу 

сільськогосподарської продукції ТОВ «Агровєра», назва дисертації: 
«Геоекономічні перспективи розвитку аграрного сектору»                       
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.083.003                          
у Поліському національному університеті (м. Житомир,                             
бульвар Старий, 7,  (0412) 41-37-22). Науковий керівник: Зінчук Т. О., 
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних 
відносин та європейської інтеграції Поліського національного 
університету 
Герасимчук Тамара Анатоліївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Маркетинг підприємства торгівлі в соціальних мережах», 
(075 Маркетинг). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.033 
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в Київському національному торговельно-економічному університеті          
(м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: 
Дубовик Т.В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
журналістики та реклами Київського національного торговельно-
економічного університету 
Гречан Павло Юрійович, менеджер з розвитку ТОВ «Джубл», тема 
дисертації: «Управління інноваційною активністю автотранспортних 
підприємств для забезпечення їх економічного розвитку», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.024                         
в Київському національному університеті будівництва і архітектури 
(03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31,   (098) 808-71-72). 
Науковий керівник: Ложачевська О. М., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту Національного 
транспортного університету 

Догадіна Валентина Юріївна, в.о. директора Харківського інституту 
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», тема 
дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення управління 
освітніми послугами в Україні в умовах євроінтеграції», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 79.051.009                      
в Національному університеті «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник: 
Бєлікова Н. В., доктор економічних наук, доцент, учений секретар 
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку 
Національної академії наук України 

Дядюн Олена Олександрівна, фахівець із організації навчального 

процесу ІІ категорії кафедри аудиту Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Облік і аудит нематеріальних 
активів підприємств в умовах сталого розвитку», (071 Облік та 
оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.054                           
у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: Петрик О. А., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту 
Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Каміл Анастасія Валеріївна, менеджер по роботі з клієнтами                     

в «Janacom LTD.», тема дисертації: «Облікове забезпечення 
контролінгу на підприємстві торгівлі», (071 Облік і оподаткування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.034 в Київському національному 
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,                   
 (044) 531-31-03). Науковий керівник: Костюченко В. М., доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та оподаткування 
Київського національного торговельно-економічного університету 
Кушнір Анна Ігорівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
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«Забезпечення стійкості місцевих бюджетів України в умовах 
децентралізації», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.018 в Університеті митної справи 
та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4,              
 (056) 745-55-96). Науковий керівник: Лисяк Л. В., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри банківської справи та фінансових 
послуг Університету митної справи та фінансів 
Лоскоріх Габріелла Людвиківна, аспірант Державного університету 
«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Облікове-аналітичне 
забезпечення діяльності підприємств сфери ІТ», (071 Облік                             
і оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.015                         
в Державному університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, 
вул. Чуднівська,  (0412) 24-14-22). Науковий керівник: 
Лаговська О. А., доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 
університету «Житомирська політехніка» 
Майборода Ганна Олександрівна, асистент кафедри маркетингу 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного, тема дисертації: «Бренд-менеджмент підприємств 
хлібопекарської галузі в умовах маркетингової орієнтації», 
(075 Маркетинг). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.819.003                         
у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 
Дмитра Моторного, (м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 18, 
тел. (0619) 42-06-18). Науковий керівник: Сокіл Я. С., кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Мельник Антон Олегович, викладач кафедри менеджменту та бізнесу 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця, тема дисертації: «Мотиваційні аспекти формування та 
розвитку організаційної культури», (073 Менеджмент). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.055.024 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,      
 (057) 702-18-35). Науковий керівник: Лепейко Т. А., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та 
бізнесу Харківського національного економічного університету              
імені Семена Кузнеця 
Мерщій Борис Євгенович, інженер з контролю якості і тестування 

програмного забезпечення ТОВ «НЕТКРЕКЕР», тема дисертації:          
«Транспарентність бюджетної політики в умовах фінансової 
децентралізації територій», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.025 у Сумському 
державному університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
 (0542) 33-53-45). Науковий керівник: Школьник І. О., доктор 
економічних наук, професор,  проректор з науково-педагогічної роботи  
Сумського державного університету 
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Омаров Ельвін Шахін огли, викладач кафедри менеджменту та 
бізнесу Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця, тема дисертації: «Управління поведінкою 
споживачів на торговельному підприємстві», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.025 у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Лепейко Т. І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 
Петрова Яна Іванівна, начальник відділу забезпечення якості 
освітньої діяльності Університету митної справи та фінансів, тема 
дисертації: «Підвищення ефективності фінансування вищої освіти             
в Україні в умовах глобалізації», (072 Фінанси, банківська справа та 

страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.019 в Університеті 
митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 
2/4,  (056) 745-55-96). Науковий керівник: Лисяк Л. В., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи та 
фінансових послуг Університету митної справи та фінансів 

Силка Ігор Васильович, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Управління інтелектуальною власністю промислових підприємств на 
засадах процесно-функціонального підходу», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.064 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник:                  
Черепанова В. О., кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Сізоненко Сергій Вадимович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Управлінські інновації у сфері надання адміністративних послуг                      
в умовах діджиталізації», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.052.022 в Державному університеті «Одеська політехніка» 

(м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий 
керівник: Балан О. С., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри публічного управління та адміністрування Державного 
університету «Одеська політехніка» 
Скрипник Денис Михайлович, інженер ТОВ «Геліос-Енерджі», тема 

дисертації: «Організаційно-економічний механізм формування 
енергоефективної моделі розвитку національної економіки», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.016                        
в Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Сохань І. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

https://op.edu.ua/kaf-ampr
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менеджменту Сумського національного аграрного університету 
Скрипник Олена Андріївна, менеджер ТОВ «Геліос-Енерджі», тема 

дисертації: «Управління енергетичним розвитком територіальних 
громад», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.015 
в Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Сохань І. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
менеджменту Сумського національного аграрного університету 
Стаматін В’ячеслав Володимирович, аспірант Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, 
тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств міського 
електричного транспорту», (076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.014 у Харківському 
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). 
Науковий керівник: Палант О. Ю., доктор економічних наук, доцент 
кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

Шупик Сергій Миколайович, заступник начальника господарського 
управління - начальник відділу матеріального забезпечення та 
організації закупівель департаменту фінансово-господарської 
діяльності Міністерства економіки України, тема дисертації: 
«Стратегічне управління розвитком молочного скотарства                              
у сільськогосподарських підприємствах», (073 «Менеджмент»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.821.006 в Білоцерківському 
національному аграрному університеті (Київська обл., м. Біла Церква, 
пл. Соборна 8/1,  (04563) 5-12-88). Науковий керівник: 
Варченко О. М., доктор економічних наук, професор, проректор з 
наукової та інноваційної діяльності Білоцерківського національного 
аграрного університету 

 

08 Право 

Абдукадирова Каріне Ескандерівна, суддя Донецького окружного 

адміністративного суду. Тема дисертації: «Правове регулювання 
процедур вирішення митних спорів в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.044 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Оніщик Ю.В. доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри приватного та публічного права Київського 
національного університету технологій та дизайну, доктор юридичних 
наук 
Барчук Віктор Олександрович, головний інженер ДП Волинський 
військовий лісгосп. Тема дисертації: «Адміністративно-правовий 
механізм охорони лісового фонду в Україні» (081 Право). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.047 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Боровик А.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
член-кореспондент Академії економічних наук України, декан 
юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука 
Бережна Альона Олександрівна, завідувач Сектору правового 
забезпечення Південного міжрегіонального територіального управління 
Національного агентства України  з питань виявлення, розшуку                 
та управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів, тема дисертації: «Правові питання публічного використання 
музичних творів у громадських місцях» (081 «Право») Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.086.053 у Національному університеті «Одеська 
юридична академія», МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 23;  (067) 9857223). Науковий керівник: Харитонова Олена 
Іванівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права 
інтелектуальної власності та патентної юстиції Національного 
університету «Одеська юридична академія». 
Бзова Лаура Георгіївна, аспірантка Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Принцип 
обґрунтованості рішень Конституційного Суду України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.014 в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці,               
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372)584714). Науковий керівник:              
Щербанюк О.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
процесуального права Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича.  
Британська Олена Володимирівна, головний спеціаліст відділу 
організаційного забезпечення діяльності Генерального прокурора 
управління організаційного забезпечення діяльності керівництва 
Департаменту інформаційно-аналітичного та організаційного 
забезпечення, контролю виконання та перевірок стану організації 
прокурорської роботи Офісу Генерального прокурора; аспірантка 
заочної форми навчання, Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом»; тема дисертації «Запобігання злочинам проти власності, 
що вчиняються неповнолітніми», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.142.010 в Приватному акціонерному товаристві «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
(м Київ, вул. Фрометівська, 2, тел.: +38(044) 490-95-00). Науковий 
керівник – Колос Ольга Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримінально-правової політики та кримінального права 
навчально-наукового інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Буга Алла Юріївна, аспірантка Національного університету «Одеська 
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юридична академія», тема дисертації «Методика розслідування 
злочинів, пов’язаних з незаконним обігом лікарських засобів»,             
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.021                            
в Національному університеті «Одеська юридична академія»                       
(м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. +380502851816). Науковий 
керівник – Тіщенко В.В., доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри криміналістики Національного університету 
«Одеська юридична академія». 

Волошенюк Галина Богданівна, головний спеціаліст відділу з питань 
державного нагляду за додержанням законодавства про працю 
Управління держпраці в Івано-Франківській області, тема дисертації: 
«Джерела виборчого права України: проблеми теорії та практики»,     
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.013                                 

в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород,                
вул. Капітульна, 26; тел. (0312) 613478). Науковий керівник:                     
Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри конституційного права Навчально-наукового 
інституту права Київського національного  університету імені Тараса 
Шевченка. 
Волошенюк Назарій Михайлович, Голова Фермерського 
господарства «УКРІНДЕКС», тема дисертації: «Конституційно-правове 
регулювання передвиборної агітації під час виборів депутатів 
парламенту: зарубіжний досвід та українська практика», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.014 в ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»(м. Ужгород, вул. Капітульна, 26; тел. (0312) 
613478).Науковий керівник: Марцеляк Олег Володимирович, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права 
Навчально-наукового інституту права Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка. 
Геревич Михайло Олександрович, здобувач ступеня доктора 
філософії, асистент кафедри теорії та історії держави і права 
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет», тема дисертації «Внесок А. І. Волошина у розвиток 
політичної та філософсько-правової думки на західно-українських 
землях у перш. пол. ХХ ст.», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 61.051.033 у Державному вищому навчальному закладі 
«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород,                             
вул. Підгірна, 46, тел. +380660818998). Науковий керівник: Болдижар С. 
М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії 
держави і права Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет». 
Гусейнов Ільгар Вугар огли, директор ТОВ "Міжнародні студентські 
освітні послуги". Тема дисертації: «Теоретичні аспекти механізму 
реалізації норм фінансового права» (081 Право). Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 26.503.045 в Науково-дослідному інституті публічного права 
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник:     
Россіхіна Г.В., доктор юридичних наук, професор, професорка кафедри 
державно-правових дисциплін Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 
Данілов Артем Іванович, арбітражний керуючий, адвокат, тема 
дисертації: «Правове регулювання діяльності арбітражного керуючого 
в Україні» (081 Право) Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.054              
у Національному університеті «Одеська юридична академія», МОН 
України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23;  +380 50 508 
6320. Науковий керівник: Романадзе Луіза Джумберівна, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права та 
процесу Національного університету «Одеська юридична академія». 

Дармін Михайло Олександрович, суддя Центрального апеляційного 

господарського суду, тема дисертації: «Конституційне регулювання 
виконання рішень міжнародних судових установ: порівняльно-правове 
дослідження», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.028      
в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород,               
вул. Капітульна, 26; ( (0312) 613478). Науковий керівник:               
Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». 
Єщенко Олександр Володимирович, суддя П’ятого апеляційного 
адміністративного суду. Тема дисертації: «Історико-правові 
передумови становлення і розвитку засад доступності правосуддя             
в Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.048                
в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ,               
вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Бойчук А.Ю., 
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри судової медицини 
Одеського національного медичного університету 
Журавська Олена Василівна, суддя Деснянського районного суду 
міста Києва, тема дисертації: «Антропо-соціальні джерела формування 
права: філософсько-правовий вимір», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 70.895.009 в Хмельницькому університеті управління та 
права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Грищук Оксана Вікторівна, 
докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри теорії та 
філософії права Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

Заставний Тарас Юрійович, заступник начальника другого слідчого 
відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, тема 
дисертації: «Слідчий Державного бюро розслідувань як суб’єкт 
кримінальних процесуальних відносин», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 11.737.014 у Донецькому державному університеті 
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внутрішніх справ, МВС України (87510, Донецька область,                         
м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: 
Тарасенко Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, 
начальник відділу забезпечення якості освіти управління професійної 
освіти та науки Департаменту персоналу МВС України. 
Капран Руслан Валерійович, аспірант кафедри адміністративного та 
митного права Університету митної справи та фінансів, тема 
дисертації: «Акти м’якого права як джерела адміністративного права», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.017 в Університеті 
митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 
2/4, тел. (056) 745 55 96. Науковий керівник: Приймаченко Дмитро 
Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор                    
з наукової роботи Університету митної справи та фінансів. 

Коваль Юлія Анатоліївна, асистент кафедри фінансового права 

Навчально-наукового інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Фінансово-
правове регулювання державно-приватного партнерства», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.244 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Гетманцев Д. О., 
доктор юридичних наук, професор, народний депутат України, голова 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики 
Козяр Галина Володимирівна, помічник-консультант на громадських 

засадах народного депутата України, тема дисертації: «Соціальна 
відповідальність як імператив правової держави», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.010 в Хмельницькому 
університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). 
Науковий керівник: Бліхар Марія Миронівна, докторка юридичних наук, 
доцентка, професорка кафедри адміністративного та інформаційного 
права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної 
освіти Національного університету «Львівська політехніка» 
Комарницька Марія Василівна, аспірантка кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення ННІ права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:   
«Правове регулювання припинення трудових відносин за 
законодавством України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                
ДФ 26.001.245 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Мельник Я.Я., доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Кремова Дар’я Сергіївна, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Інститут присяги у службовому праві 
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України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.052                 
у Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 66; т. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Коломоєць 
Т.О., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії правових наук України, заслужений юрист 
України, декан юридичного факультету Запорізького національного 
університету. 
Кривенко Дмитро Євгенович, аспірант кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення ННІ права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Правове 
регулювання трудових спорів в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.246 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 60,                    
 (044) 2393141). Науковий керівник: Щербина В.І., доктор юридичних 

наук,  професор, професор кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Кушнір Ярослав Олександрович, старший викладач кафедри 
адміністративної діяльності Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Державна прикордонна служба України як суб’єкт протидії  
порушенню порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                       
ДФ 70.705.015 в Національній академії Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький,                        
вул. Шевченка, 46, тел. (0382) 72-48-82). Науковий керівник: Орловська 
Н. А., професор кафедри кримінального та адміністративного права 
Одеського національного морського університету, доктор юридичних 
наук, професор. 

Лаврова Вікторія Володимирівна, адвокат, тема дисертації: 
«Повідомлення про підозру в контексті дотримання принципу 
верховенства права», (081 Право). Спеціалізована вчена рада              
ДФ 64.086.036 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник: Трофименко Володимир Михайлович, доктор 
юридичних наук, професор, заступник Голови Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Латинський Михайло Едуардович, державний експерт директорату 
європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України, 
тема дисертації: «Публічний порядок у міжнародному приватному праві 
України та праві ЄС», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.895.012 в Хмельницькому університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8;                 
тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Нагнибіда Володимир 
Іванович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач сектору проблем 
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договірного права відділу проблем приватного права Науково-
дослідного інституту приватного права і підприємництва ім.  академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Легкошерст Юлія Сергіївна, методист факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Правове 
регулювання звільнення зі служби в поліції України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.018 у Донецькому державному 
університеті внутрішніх справ, МВС України (87510, Донецька область, 
м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: 
Клемпарський Микола Миколайович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри цивільного, трудового права та права 
соціального забезпечення факультету № 3 Донецького державного 
університету внутрішніх справ. 

Лівак Антон Петрович, аспірант денної форми навчання Університету 

державної фіскальної служби України, тема дисертації «Правове 
регулювання оподаткування у сфері обігу земель 
сільськогосподарського призначення», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 27.855.005 в Університеті державної фіскальної служби 
України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, 
(04597-60-994). Науковий керівник: Мацелик Т.О., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри фінансового права Університету 
державної фіскальної служби України. 
Лучковський Валентин Вікторович, керуючий партнер Адвокатського 
об’єднання «Лучковський і партнери»., тема дисертації: «Фактичні 
шлюбні відносини у сімейному праві», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 70.895.012 в Хмельницькому університеті управління та 
права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Ватрас Володимир 
Антонович, доктор юридичних наук, професор, Народний депутат 
України 
Майданевич Ганна Анатоліївна, секретар судового засідання 
Північного апеляційного господарського суду. Тема дисертації: 
«Адміністративно-правове регулювання виконання судових рішень        
в Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.046            
в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ,           
вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Світличний О.П., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та 
господарського права Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

Маслова Ольга Володимирівна, аспірант НТУ «Дніпровська 
політехніка», тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 
гарантій незалежності прокурора в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.049 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 
т. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Грищак С.В., кандидат 
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юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту 
гуманітарних та соціальних наук НТУ «Дніпровська політехніка».  

Матат Андрій Володимирович, асистент кафедри конституційного 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
тема дисертації: «Принципи конституційного права: системно-
функціональний аналіз», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.228 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,                
 (044) 239-31-41). Науковий керівник: Васильченко О.П., доктор 
юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри конституційного 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Медвідь Олександра Олександрівна, прокурор відділу 
процесуального керівництва при провадженні досудового 
розслідування територіальними органами поліції та підтримання 
державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному 
провадженні Закарпатської обласної прокуратури, тема дисертації: 
«Правова політика у сфері гендерної ідентичності в Україні»,                   
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.029                                     
в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, вул. 
Капітульна, 26; (0312) 613478). Науковий керівник: Берч Вероніка 
Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного 
права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет». 
Митник Олена Віталіївна, керівник проєктів громадської організації 

«ГОУЛОКАЛ», тема дисертації: «Європейський суд з прав людини                
у механізмі судового захисту прав і свобод людини в Україні та 
державах-членах ЄС», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.229 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Лотюк О.С., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри конституційного права Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Мудрицька Катерина Олексіївна, викладач кафедри інтелектуальної 

власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту 
інтелектуальної власності та права Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації: «Особливості 
вирішення спорів про порушення прав інтелектуальної власності на 
сайтах в мережі Інтернет» (081 Право) Спеціалізована вчена рада          
ДФ 41.086.055 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; 
 (050) 9798370). Науковий керівник: Харитонова Олена Іванівна, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права 
інтелектуальної власності та патентної юстиції Національного 
університету «Одеська юридична академія». 
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Новіцький Владислав Валерійович, юрисконсульт управління 
правового забезпечення корпоративного та Private бізнесів юридичного 
департаменту АТ «ТАСКОМБАНК», тема дисертації «Юридичні гарантії 
прав людини: порівняльно-правовий аналіз» (081−Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.020 в Інституті держави і права 
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001,                
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4,  (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, 
професор, завідувачка відділу теорії держави і права Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
Оксанюк Олег Анатолійович, асистент кафедри теорії та історії 
держави і права Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, тема дисертації: «Режим окремого проживання 
подружжя в сімейному праві», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 

ДФ 70.895.014 в Хмельницькому університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8;                  
тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Ватрас Володимир 
Антонович, доктор юридичних наук, професор, Народний депутат 
України. 

Парамонов Денис Юсупович, власник групи компаній SMK Group. 
Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення захисту прав 
суб’єктів підприємницької діяльності в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.049 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Боровик А.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
член-кореспондент Академії економічних наук України, декан 
юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука 
Прохоров Павло Анатолійович, прокурор Приморської окружної 

прокуратури міста Одеси, тема дисертації «Порядок ухвалення судових 
рішень у цивільному процесі України», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.086.056 в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;                           
тел. +380502851816). Науковий керівник –  Голубєва Неллі Юріївна, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного 
права Національного університету «Одеська юридична академія». 
Равлюк Андрій Григорович, перший заступник начальника Головного 

територіального управління юстиції у місті Києві, тема дисертації: 
«Конституційно-правові засади проведення загальнодержавного 
референдуму: порівняльно-аналітичне дослідження», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.030 в ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» (м. Ужгород, вул. Капітульна, 26;                    
тел. (0312) 613478). Науковий керівник: Піфко Олександр 
Олександрович, доктор юридичних наук, доцент кафедри 
конституційного права та порівняльного правознавства                          
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 
Ромась Марія Іванівна, асистентка кафедри цивільного права та 

процесу Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, тема дисертації: «Держава Україна як учасник 
договірних зобов’язань у цивільному праві», затверджена вченою 
радою Хмельницького університету управління та права імені                 
Леоніда Юзькова», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.895.016 в Хмельницькому університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8;                                  
тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Гринько Світлана Дмитрівна, 
докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри 
цивільного права та процесу Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова. 

Сєрая Анастасія Костянтинівна, тимчасово не працює, тема 

дисертації: «Нотаріальне посвідчення довіреностей», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.016 в Західноукраїнському 
національному університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;              
 (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: Маріц Дарія 
Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувача 
кафедри інтелектуальної власності та приватного права Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». 
Смик Анатолій Савелійович, директор Департаменту охорони 
здоров'я та реабілітації МВС України, тема дисертації: 
«Адміністративно-правові засади медичного обслуговування 
поліцейських в закладах охорони здоров’я», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.060 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник Моргунов Олександр 
Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, декан факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 
Старинець Євген Анатолійович, начальник відділу прогнозування та 
аналізу ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі, м. Херсон, тема дисертації: «Кримінальна 
відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів)», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.022             
в Одеському державному університеті внутрішніх справ (65014, 
м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел.(067)-906-84-18). Науковий керівник: 
Гритенко Оксана Анатоліївна доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри кримінально правових дисциплін навчально-
наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ. 
Стратюк Андрій Олександрович, аспірант кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення ННІ права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
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«Правове регулювання медіації як способу вирішення трудових 
спорів», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.247 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Волинець В.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Тарасов Андрій Володимирович, адвокат, керівник адвокатського 
об’єднання «Перфекція», тема дисертації: «Захист прав засновників та 
учасників об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»              
(081 «Право») Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.057                               
у Національному університеті «Одеська юридична академія», МОН 
України (65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; � (067) 9857223). 
Науковий керівник: Харитонова Олена Іванівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та 
патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична 
академія». 
Уваров Анатолій Олегович, заступник директора ТОВ "Санаторій 
Боржава", тема дисертації: «Конституційне право володіти, 
користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                   
ДФ 61.051.031 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет»            
(м. Ужгород, вул. Капітульна, 26; ( (0312) 613478). Науковий керівник: 
Манзюк Василь Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри господарського права ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет». 

Умрихіна Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри публічно-
правових дисциплін Кропивницького інституту, Приватного вищого 
навчального закладу «Університет сучасних знань», тема дисертації: 
«Правове регулювання податкових відносин в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.855.007 Університету державної 
фіскальної служби України, (м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, 08205, 
 (04597) 60300). Науковий керівник: Касьяненко Л.М., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права 
Університету державної фіскальної служби України 
Хила Іван Юрійович, Адміністратор територіального сервісного 
центру №2141 (на правах м. Ужгород РСЦ ГСЦ МВС в Закарпатській 
області), тема дисертації: «Конституційно-правові обмеження 
особистих прав і свобод людини: Україна та зарубіжний досвід»,             
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.032                                  
в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород,                            
вул. Капітульна, 26; ( (0312) 613478). Науковий керівник:                        
Ленгер Яна Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». 
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Царук Андрій В’ячеславович, ад’юнкт відділення докторантури та 
ад’юнктури науково-організаційного відділу Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 
інформаційно-аналітичної діяльності Державної прикордонної служби 
України в контексті євроінтеграції», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ70.705.016 в Національній академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, вул. 
Шевченка, 46, тел. (0382)72-48-82). Науковий керівник: Зьолка В. Л., 
професор кафедри адміністративної діяльності Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
доктор юридичних наук, доцент 

 

09 Біологія 

Генсицький Максим Вікторович, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Формування алгоритмічної компетентності майбутніх 
інженерів–програмістів у процесі професійної підготовки», 091 Біологія. 
Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.017 у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, тел. (0619) 44-04-64). 
Науковий керівник: Кошелєв О.І., доктор біологічних наук, професор 
кафедри екології, загальної біології та раціонального 
природокористування Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького.  
Горбань Дар’я Дмитрівна, аспірантка кафедри екології, загальної 
біології та раціонального природокористування Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Особливості циркуляції крові на прикладі 
мікроциркуляції у осіб юнацького віку з різною резистентністю та на тлі 
стресу», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.053.051               
у Сумському державному педагогічному університеті імені 
А.С. Макаренка (м. Суми, вул. Роменська, 87,  (0542) 68-59-02). 
Науковий керівник: Кучменко О.Б., доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри біології Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
Горин Оксана Ігорівна, фахівець І категорії відділу аспірантури             
і докторантури Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, тема дисертації: «Фізіолого-
біохімічні реакції коропових риб на вплив новітніх біоризиків»,                
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
(м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2,  (0352) 43-58-80). 
Науковий керівник: Фальфушинська Г. І., доктор біологічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи та міжнародного 
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співробітництва Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка.  

Кашпарова Олена Валеріївна, молодший науковий співробітник 
Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської 
радіології Національного університету біоресурсів                                          
і природокористування України, тема дисертації: «Показники 
моделювання надходження та виведення 90Sr і 137Cs в організмі риб» 
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.042                              
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий 
керівник: Гудков Ігор Миколайович, доктор біологічних наук, професор, 
академік НААН, професор кафедри загальної екології, радіобіології та 
безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів                    
і природокористування України 

Кофонов Кирило, провідний інженер Інституту гідробіології 
Національної академії наук України, тема дисертації: 
«Морфофізіологічний статус молоді коропових риб за дії підвищених 
концентрацій біогенних сполук у воді», (091 Біологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.213.002 в Інституті гідробіології НАН України (м. Київ, 
пр. Героїв Сталінграда, 12,  (044) 426-70-47). Науковий керівник: 
Зіньковський О.Г., кандидат біологічних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу біології 
відтворення риб Інституту гідробіології НАН України. 
Палабийик Ахмед Алперен, викладач, факультет науки про здоров’я 

Університету Ардаган (Туреччина), тема дисертації: «Взаємодія 
центральної та автономної нервової систем за умови переробки 
інформації різної складності та модальності», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.022 у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України, (м. Київ, вул. 

Фізкультури,1, 03150, 044) 287-05-35). Науковий керівник:                 
Лизогуб В. С., доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 
анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 

Поліщук Анна Олександрівна, аспірантка Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Молекулярно-
генетичні маркери гіпертрофії міокарда у спортсменів, які 
спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості»,                        
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.019                              
у Національному університеті фізичного виховання і спорту України            
(м. Київ, вул. Фізкультури, 03150, (044)289-40-92). Наукові керівники: 
Дроздовська Світлана Богданівна, доктор біологічних наук, професор 
кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, Досенко Віктор Євгенович 
доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та 
молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця 
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Національної академії наук України. 

 

10 Природничі науки 

Cвиридов Юрій Володимирович, провідний інженер, науково-
дослідна установа «Український науково-дослідний інститут 
екологічних проблем», тема дисертації: «Комплексна оцінка та 
прогнозування якості води української частини річки Дунай                            
із використанням геоінформаційної технології», (101 Екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.812.001 у науково-дослідній установі 
«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»,                
м. Харків, вул. Бакуліна, 6, тел. +38 (057) 702-15-92. Науковий керівник: 
Васенко Олександр Георгійович, канд. біол. наук, доцент, завідувач 
лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та 
природних територій особливої охорони, наукова-дослідна установа 
«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 
Адамовський Михайло Іванович, провідний хімік, ТОВ "НВП 
"УКРОРГСИНТЕЗ", тема дисертації: «Розширення меж застосування 
реакції Кастаньолі-Кушмана», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.248 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Рябухін С. В., доктор хімічних 
наук, професор, професор кафедри супрамолекулярної хімії Інституту 
високих технологій Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Бездідько Олександр Валерійович, молодший інженер                            
з прикладного програмного забезпечення «ТОВ «НЕТКРЕКЕР», тема 
дисертації: «Фізичні процеси в функціональних елементах  гнучкої 
електроніки на основі металевих наноструктурованих матеріалів»,  
(105 Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована вчена рада 

ДФ 55.051.026 у Сумському державному університеті (м. Суми,               
вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник:   
Шкурдода Ю.О.,  доктор фізико-математичних наук, професор, доцент 
кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики. 
Гутак Тарас Ігорович, молодший науковий співробітник Інституту 

фізики конденсованих систем НАН України, тема дисертації: 
«Термодинаміка фрустрованих квантових спінових систем», 
(104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.156.002       
в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів, 
вул. Свєнціцького, 1,  (032) 276-19-78). Науковий керівник: 
Держко О. В., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 
відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем 
НАН України. 
Дубіковський Олександр Володимирович, випускник аспірантури 
Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України, тема дисертації «Іонно-променева модифікація і 
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кількісний мас-спектрометричний аналіз нанорозмірних 
напівпровідникових структур» (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.007 в Інституті 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії 
наук України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38 044 525-40-20). 
Науковий керівник: Романюк Борис Миколайович, завідувач відділу 
«Іонно-променевої інженерії», доктор фізико-математичних наук, 
провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 

Ільїна Анна Олександрівна, аспірантка Одеського державного 
екологічного університету, тема дисертації: «Моделювання процесу 
формування урожаю вівса посівного в степовій зоні України в умовах 
змін клімату»» (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада      
ДФ 41.090.006 в Одеському державному екологічному університеті           

(м. Одеса, вул. Львівська, 15, т. (0482) 326737). Науковий керівник: 
Польовий А.М., доктор географічних наук, професор , завідувач  
кафедри агрометеорології та агроекології Одеського державного 
екологічного університету. 
Ісаєва Оксана Федорівна, випускниця аспірантури Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є .Лашкарьова Національної академії наук 
України, тема дисертації: «Випромінювальні властивості наночастинок 
широкозонних матеріалів ZnO, TiO2, BN та вуглецю», (105 Прикладна 
фізика та наноматеріали). Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.006        
в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38044 525-40-
20). Науковий керівник: Рудько Галина Юріївна, доктор фізико-
математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
№ 6 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 
України. 

Мазур Назар Володимирович, випускник аспірантури Інституту 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії 
наук України, тема дисертації: «Ефекти катіонного заміщення                     
у коливних спектрах колоїдних нанокристалів потрійних та четверних 
халькогенідів», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). 
Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.005 в Інституті фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38 044 525-40-20. Науковий 
керівник: Джаган Володимир Миколайович,  доктор фізико-
математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 
Омельян Тарас Валерійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Функціоналізовані біциклічні ізотіазолідин-1,1-діони», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.226 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник: Воловенко Ю. М., доктор 
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хімічних наук, професор, декан хімічного факультету Київського 
національного університету імені  Т.Г. Шевченка 

Плічко Людмила Володимирівна,  інженер І категорії ННІ «Інститут 
геології» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Моделювання та прогнозування стану 
поверхневих вод (на прикладі басейну р. Десна в Чернігівській 
області)», (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада                
ДФ 26.001.227 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Зацерковний В.І.,  доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри геоінформатики                
ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Умерова Ава Кадріївна, аспірант Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Наземні мікромолюски антропогенно трансформованих 
екосистем: вплив рекультивації та рекреації», (101 Екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.016 у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, тел. (0619) 44-04-64). 
Науковий керівник: Жуков Олександр Вікторович, доктор біологічних 
наук, професор, професор кафедри ботаніки і садово-паркового 
господарства Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького.  

Федоренко Артем Вячеславович, випускник аспірантури Інституту 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії 
наук України, тема дисертації: «ВДОСКОНАЛЕНИЙ ГЕРМАНІЄВИЙ          
p-i-n ФОТОПРИЙМАЧ НА ДОВЖИНУ ХВИЛІ 1,54 МКМ»,                        
(105 Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована Вчена рада 
ДФ 26.199.004 в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
Національної академії наук України (м. Київ, проспект Науки, 41 ,           
тел. + 38 044 525-40-20. Науковий керівник: Маслов Володимир 
Петрович, завідувач відділу «Фізико-технологічних основ сенсорного 
матеріалознавства», доктор технічних наук, професор Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 
Шуляренко Денис Олегович, інженер ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР» 
СУМИТЕХСЕРВІС», тема дисертації: «Температурні та концентраційні 
ефекти в електро- і магніторезистивних властивостях 
багатокомпонентних плівкових наноструктур», (105 Прикладна фізика 
та наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.027                     
у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник: Пазуха І.М., 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри 
електроніки, загальної та прикладної фізики. 
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11 Математика та статистика 

Гопкало Ольга Михайлівна, асистент кафедри економічної 

кібернетики економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Умови 
існування та властивості розв’язків крайових задач з випадковими 
початковими умовами», (112 Статистика). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 26.001.241 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Сахно Л. М., доктор фізико-
математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ 
«Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці» механіко-
математичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Котов Тарас Олександрович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Робастна стабілізація та зважене гасіння обмежених збурень                      
у дескрипторних системах керування», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.206.005 в Інституті математики 
Національної академії наук України (01024, м. Київ,                                 
вул. Терещенківська, 3, тел. (044) 234-51-50). Науковий керівник:       
Мазко Олексій Григорович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу математичних 
проблем механіки та теорії керування Інституту математики НАН 
України. 

Луньо Наталія Богданівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Локально нільпотентні диференціювання та комбінаторні тотожності 
класичних многочленів», (111 Математика). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.206 Київського національного університету імені                
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Бедратюк Леонід Петрович, 
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 
інженерії програмного забезпечення Хмельницького національного 
університету 
Шаповалова Марія Ігорівна, асистент кафедри динаміки та міцності 

машин Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», тема дисертації: «Оцінка граничного стану 
двокомпонентного матеріалу з кулястими включеннями                                   
та прогнозування надійності конструкції методами комп'ютерного                  
і математичного моделювання», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.065 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків,                     
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник:                         
Водка Олексій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, 
завідуючий кафедрою динаміки та міцності машин Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
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12 Інформаційні технології 

Комаров Олександр Володимирович, аспірант кафедри 

інформаційних систем Державного університету "Одеська політехніка", 
тема дисертації: «Моделі та методи динамічного музичного синтезу на 
основі генетичного підходу», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.052.026 в Державному університеті «Одеська 

політехніка» (м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). 

Науковий керівник: Болтьонков В. О., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри інформаційних систем Державного університету 
«Одеська політехніка». 
Лебединський Андрій Володимирович, асистент кафедри 
комп’ютерних технологій і мехатроніки Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету, тема дисертації: «Моделі, 
методи та інформаційна технологія дистанційного контролю технічних 
об’єктів з нестаціонарними сигналами», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.016 у Харківському 
національному автомобільно-дорожньому університеті (м. Харків,             
вул. Ярослава Мудрого, 25,  (057) 707-36-72). Науковий керівник: 
Полярус О. В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету 
Лобачев Іван Михайлович, молодший науковий співробітник                 
за ДБНДР-716145 Державного університету "Одеська політехніка", 
тема дисертації: «Моделі та методи підвищення ефективності 
розподілених трансдюсерних мереж на основі машинного навчання та 
периферійних обчислень», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.052.025 в Державному університеті «Одеська 

політехніка» (м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). 
Науковий керівник: Антощук С. Г., доктор технічних наук, професор, 
директор Інституту комп’ютерних систем Державного університету 
«Одеська політехніка». 
Радюк Павло Михайлович, викладач Хмельницького національного 

університету, тема дисертації: «Інформаційна технологія раннього 
діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів 
моделі класифікації медичних зображень легень» (122 Комп’ютерні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.013 в Хмельницькому 
національному університеті (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 
тел. (0382) 67-55-74, (096) 365-70-16). Науковий керівник: Бармак О.В., 
завідувач кафедри комп’ютерних наук Хмельницького національного 
університету, доктор технічних наук, професор. 
Татарченко Єгор Сергійович, аспірант кафедри комп’ютерних наук          
та інженерії факультету інформаційних технологій та електроніки 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
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Даля, тема дисертації «Моделі, методи та інформаційна технологія 
підтримки рішень в системі управління ІТ проектами»                               
(122 «Комп’ютерні науки»). Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.011          
у Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 
59А;  (050) 949-49-77). Науковий керівник: Лифар В.О., доктор 
технічних наук, доцент, завідувач кафедри програмування та 
математики факультету інформаційних технологій та електроніки 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля. 
Циганенко Олексій Сергійович, аспірант Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, тема дисертації: 
«Моделі та методи підвищення якості обслуговування інформаційних 
систем» (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада                   

ДФ 41.090.007 в Одеському державному екологічному університеті           
(м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел. (0482) 326737). Науковий керівник: 
Євсеєв С.П., доктор технічних наук, професор , завідувач  кафедри 
кібербезпеки та інформаційних технологій Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

13 Механічна інженерія 

Верещага Олексій Леонідович, директор з виробництва ТОВ «СПП 
ЛАНА» (Мелітопольський район с. Плодородне), тема дисертації: 
«Обґрунтування технологічних режимів і конструктивних параметрів 
шнекових пресів для віджиму олії із насіння рицини», (133 Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.819.005                       
у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 
Дмитра Моторного, (м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 18, 
 (0619) 42-06-18). Науковий керівник: Надикто Володимир 
Трохимович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
машиновикористання в землеробстві Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, член-кор. 
НААН України (м. Мелітополь) 
Втерковський Михайло Ярославович, асистент кафедри 

високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІМЗ                     
ім. Є.О. Патона, Національного технічного університету України 
«Київський Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема 
дисертації: «Створення армованих керамічних матеріалів на основі B4C 
для роботи в екстремальних умовах експлуатації»,                                     
(132 Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.002.052              
в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ,                       
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:            
Лобода П.І., академік НАН України, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової 
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металургії  Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Дем`яненко Марина Миколаївна, інженер І категорії відділу 
конструкційної міцності реактора служби технічної підтримки 
продовження експлуатації відокремленого підрозділу «Науково-
технічний центр» Державного підприємства Національна енерго-
генеруюча компанія «Енергоатом» тема дисертації: «Гідродинаміка та 
гідроаеропружність динамічних сепараційних пристроїв», (133 Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.028                        
у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Наукові керівники: Павленко І.В., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри  комп’ютерної 
механіки імені Володимира Марцинковського;  Ляпощенко О.О., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри хімічної інженерії. 

Кісь-Коркіщенко Лілія Вікторівна, аспірант Державного 
біотехнологічного університету, тема дисертації: «Обґрунтування 
конструктивно – кінематичних параметрів завантаження коштів 
зернових норій», (133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.832.004 у Державному біотехнологічному 
університеті (м. Харків, вул. Алчевських, 44,   (057) 700-38-88). 
Науковий керівник: Богомолов О.В., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри промислового обладнання та інжинірингу 
переробних і харчових виробництв Державного біотехнологічного 
університету. 

Муштин Денис Іванович, молодший науковий співробітник 

Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, тема дисертації: «Оптимізація режимів руху механізмів зміни 
вильоту та повороту баштового крана» (133 Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.040                    
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий 
керівник: Ловейкін Вячеслав Сергійович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Ремізов Дмитро Олексійович, завідувач навчально-наукової 
лабораторії комп’ютерного 3D моделювання та 3D аналізу Інституту 
матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут         
імені Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Створення нових 
конструкційних армованих матеріалів на основі титану та його сплавів з 
підвищеними фізико – механічними властивостями,                                
(132 Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.053                 
в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Лобода Петро 
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Іванович, академік НАН України, д.т.н., проф., проф. кафедри 
високотемпературних матеріалів та порошкової металургії 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Сапронова Анна Вікторівна, молодший науковий співробітник при 
кафедрі транспортних технологій та механічної інженерії Херсонської 
державної морської академії, тема дисертації: «Закономірності впливу 
неорганічних хімічних компонентів на властивості епоксидних захисних 
покриттів», (132 Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада                 
ДФ 67.111.005 в Херсонській державній морській академії (м. Херсон, 

проспект Ушакова, 20, ☎ (0552) 495902). Науковий керівник:                

Браїло Микола Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри транспортних технологій та механічної інженерії 
Херсонської державної морської академії 

Стехно Олексій Володимирович, молодший науковий співробітник 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, тема дисертації: «Режимно-параметрична оптимізація 
механізму зміни вильоту вантажу баштового крана» (133 Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.040                      
у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий 
керівник: Ромасевич Юрій Олександрович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри конструювання машин і обладнання 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

14 Електрична інженерія 

Адамбаєв  Данійорбек Бахтієрович, аспірант кафедри нафтогазових 
технологій, інженерії та теплоенергетики  Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації: «Розробка систем 
охолодження морських і річкових суден на базі АВХА з вторинними 
джерелами теплової енергії», (142 Енергетичне машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.018 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,                
 (048) 712-41-40). Науковий керівник: Тітлов О. С., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії 
та теплоенергетики Одеської національної академії харчових 
технологій. 
Пітяков Олександр Сергійович, директор, Відокремлений 
структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації: «Підвищення фотобіологічної безпечності 
світлодіодних світлотехнічних систем», (141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.089.015 у Харківському національному університеті міського 



п’ятниця, 03 грудня 2021 р. 

 
45 

господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). Науковий керівник: Неєжмаков П.І., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри світлотехніки і 
джерел світла Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова 

 

15 Автоматизація та приладобудування 

Клиско Юрій Володимирович, молодший науковий співробітник 

кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Електронні, оптичні та 
магнітні властивості металорганічних комплексів як перспективних 
матеріалів наноелектроніки та наноспінтроніки», (153 Мікро- та 
наносистемна техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.085                
у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів,            
вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник:                  
Сиротюк С. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 
кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету 
«Львівська політехніка». 

Кондрашов Костянтин Вікторович, тимчасово безробітний, тема 

дисертації: «Підвищення ефективності експлуатації аварійно-
попереджувальної системи судна», (151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.111.006                 
в Херсонській державній морській академії (м. Херсон, проспект 

Ушакова, 20, ☎ (0552) 495902). Науковий керівник: Рожков С.О., доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації суднового 
електрообладнання та засобів автоматики Херсонської державної 
морської академії  
Яхневич Уляна Володимирівна, молодший науковий співробітник 
кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Модифікація кристалів 
LiNbO3 шляхом термохімічних обробок у присутності іонів металів для 
пристроїв мікро- та наносистемної техніки», (153 Мікро- та 
наносистемна техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.086                    
у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів,            
вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник: Бурий О. А., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська 
політехніка». 

 

16 Хімічна та біоінженерія 

Рябінін Святослав Олександрович, молодший науковий співробітник  
кафедри «Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей»  
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації: «Зміцнені сподуменові склокомпозиційні 
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матеріали технічного призначення», (161 Хімічні технології та 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.062 в Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Наукові керівники:                
Саввова Оксана Вікторівна, доктор технічних наук, професор кафедри 
хімії та інтегрованих технологій Харківського національного 
університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; Федоренко 
Олена Юріївна, доктор технічних наук, професор кафедри «Технології 
кераміки, вогнетривів, скла та емалей» Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут».  
Сердюк Василь Олексійович, майстер гальванічної дільниці цеху № 3 
ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш», тема дисертації: «Мембранні електрохімічні 
пристрої у процесах регенерації гальванічних розчинів», (161 Хімічні 

технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.024               
у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник: Склабінський В.І., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії 

 

17 Електроніка та телекомунікації 

Карбівська Тетяна Олексіївна, молодший науковий співробітник 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації: 
«Перетворювачі електроенергії з модульною структурою та зниженим 
рівнем пульсацій для контактного зварювання», (171 Електроніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.062 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені                   
Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Бондаренко О.Ф., к.т.н., доцент кафедри 
електронних пристроїв та систем, Національний технічний університет  
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Кожушко Юлія Віталіївна,  молодший науковий співробітник  
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації: 

«Перетворювачі електроенергії гібридних ємнісних накопичувачів для 
систем з імпульсним навантаженням», (171 Електроніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.061 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені                  
Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Бондаренко О. Ф., кандидат технічних наук, доцент 
кафедри електронних пристроїв та систем Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Курдюк Сергій Вікторович, старший викладач-начальник зв’язку 
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кафедри Озброєння Інституту Військово-Морських Сил  Національного 
університету “Одеська морська академія”, тема дисертації: 
«Особливості формування інформаційного гідроакустичного каналу           
в мілкому морі», (171 Електроніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.055 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62. Науковий керівник: Коржик 
О.В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри акустичних 
та мультимедійних  електронних систем Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Лукашев Олексій Юрійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Дослідження та розробка методів зменшення електромагнітних завад 
створюваних імпульсними джерелами живлення», (171 Електроніка). 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.060 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені                   
Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Макаренко В. В., кандидат технічних наук, доцент 
кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Моторнюк Дар’я Євгенівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Оцінка акустичних параметрів приміщення як каналу мовленнєвої 
комунікації», (171 Електроніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.059 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Продеус А. М., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
акустичних та мультимедійних електронних систем Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 
Паренюк Дмитро Володимирович, асистент кафедри акустичних та 
мультимедійних електронних систем факультету електроніки  
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації: 
«Дослідження зв’язку викликаної отоакустичної емісії та властивостей 
слуху, визначених засобами аудіології для дослідження слуху 
біологічних об'єктів», (171 Електроніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.057 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Найда С.А., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  
акустичних та мультимедійних електронних систем Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 
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Перчевська Людмила Вадимівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Теплові поля конструкцій п’єзокерамічних 
електроакустичних перетворювачів в режимі випромінювання звуку», 
(171 Електроніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.058                      
в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Дрозденко О.І., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент  кафедри акустичних та 
мультимедійних електронних систем Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 

18 Виробництво та технології 

Корольчук Ірина Миколаївна, тимчасово не працює, тема дисертації 
«Удосконалення технології сирів м’яких з козиного молока                             
з прянощами», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада             
ДФ 26.058.011 в Національному університеті харчових технологій               
(м. Київ, вул. Володимирська,  (044) 289-57-00). Науковий керівник: 
Ющенко Н.М., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного 
університету харчових технологій. 
Листопад Тамара Сергіївна, аспірант Державного біотехнологічного 
університету, тема дисертації: «Розробка технології соусів з дикорослих 
та культивованих ягід з йодвміщуючими добавками», (181 Харчові 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.832.007 у Державному 
біотехнологічному університеті (м. Харків, вул. Алчевських, 44,                      
 (057) 700-38-88). Науковий керівник: Дейнеченко Г.В., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри харчових технологій в 
ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету. 

Петрова Олена Олександрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Прогнозування якості продуктів переробки креветок 
Palaemonidae samouelle», (181 Харчові технології). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.055.036 в Київському національному торговельно-
економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). 
Науковий керівник: Сидоренко О. В., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю 
Київського національного торговельно-економічного університету. 
Салєєв Ільдар Азізюляєвич, генеральний директор ТОВ «ДТЕК 
Енерго», тема дисертації: «Наукове обгрунтування раціональних 
рішень гірничо-технологічних задач при закритті вугільних шахт 
України», (184 Гірництво). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.006            
у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 
(м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19,  (067) 562-70-07). Науковий 
керівник: Бондаренко Володимир Ілліч, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри гірничої інженерії та освіти 
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Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
Хорунжа  Тетяна Олегівна, аспірант Проблемної науково-дослідної 

лабораторії НУХТ, тема дисертації «Удосконалення технології 
пастеризованих ковбасних виробів збагачених гемовим залізом»,            
(181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.012                  
в Національному університеті харчових технологій (м. Київ,                     
вул. Володимирська,  (044) 289-57-00). Науковий керівник:            
Пасічний В. М., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету 
харчових технологій. 

 

19 Архітектура та будівництво 

Огоньок Юрій Володимирович, ФОП Огоньок Юрій Володимирович, 

тема дисертації: "Архітектурно-планувальна організація та розвиток 
нових територіальних громад рекреаційної спеціалізації (на прикладі 
Тернопільської області)", (191 Архітектура та містобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ35.052.081 у Національному університеті 
"Львівська політехніка" (м.Львів, вул. Ст.Бандери 12,                                 
тел. (032)2582712). Науковий керівник: Габрель М.М., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування 
Національного університету "Львівська політехніка". 
Шевченко Олександра Володимирівна, аспірант Національного 
авіаційного університету, тема дисертації: «Оцінка напружено-
деформованого стану сталезалізобетонних колон підсилених клейовим 
з’єднанням», (192 Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.062.009 в Національному авіаційному університеті 
(м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1,  (044) 406-79-01). Науковий 
керівник: Лапенко О.І., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції 

аеропортів Національного авіаційного університету 

 

20 Аграрні науки та продовольство 

Галай Оксана Юріївна, заступник директора з навчальної роботи 

Козелецького коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету, тема дисертації: «Дослідження 
ефективності використання високопродуктивних доїльних установок             
в умовах інноваційних технологій» (204 Технологія виробництва                     
і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена рада               
ДФ 38.806.001 у Миколаївському національному аграрному 
університеті (м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9;  (0512) 40-90-58). 
Науковий керівник: Марія ЛУЦЕНКО, доктор сільськогосподарських 
наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва молока               
і м’яса біолого-технологічного факультету Білоцерківського 
національного аграрного університету 
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Добрянська Ольга Петрівна, науковий співробітник лабораторії 
екологічних досліджень Інституту рибного господарства Національної 
академії аграрних наук України, тема дисертації: «Продуктивні                 
та фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа за введення до 
раціону препарату “Актіген”», (207 Водні біоресурси та аквакультура). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.364.003 в Інституті рибного 
господарства НААН (03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135,                              
 +38(094) 827-01-86). Науковий керівник: Дерень О.В., кандидат 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, 
завідувачка лабораторії кормів і годівлі риб Інституту рибного 
господарства НААН. 
Дубинська Олена Давидівна, завідувачка лабораторії маркетингу та 
насінництва Асканійської ДСДС Інституту зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 

«Продуктивність сортів сої за інокуляції насіння бульбочковими                   
й ендофітними бактеріями в умовах зрошення півдня України»,                  
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.379.005 в Інституті 
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук 
України (м. Херсон, смт Наддніпрянське, тел. (0552) 36-11-96). 
Науковий керівник: Голобородько С. П., доктор сільськогосподарських 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу рослинництва 
та неполивного землеробства Інституту зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України. 
Дячук Петро Петрович, молодший науковий співробітник 

Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, тема дисертації: «Оцінювання депонованого вуглецю 
сосновими насадженнями на основі даних інвентаризації лісу та 
дистанційних технологій» (205 Лісове господарство). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.004.041 у Національному університеті біоресурсів              
і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Білоус Андрій Михайлович, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природо-користування України 

Іванишин Олександр Степанович, асистент кафедри рослинництва, 
селекції та насінництва Подільського державного аграрно-технічного 
університету Міністерства освіти і науки України, тема дисертації: 
«Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи залежно від системи 
удобрення в умовах Західного Лісостепу», (201 Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.379.008 в Інституті зрошуваного 
землеробства Національної академії аграрних наук України (м. Херсон, 
смт Наддніпрянське,  (0552) 36-11-96). Науковий керівник: Хоміна В. 
Я., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
рослинництва, селекції та насінництва Подільського державного 
аграрно-технічного університету Міністерства освіти і науки України. 
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Ільченко Альона Сергіївна, агроном відділу селекції та насінництва 
перехреснозапилювальних культур, Селекційно-генетичного інституту 
– Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення 
Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 
«Створення вихідного матеріалу для селекції соняшнику 
(Helianthus annuus L.) на стійкість до ALS-інгібуючих гербіцидів»,             
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.379.007 в Інституті 
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук 
України (м. Херсон, смт Наддніпрянське, тел. (0552) 36-11-96). 
Науковий керівник: Вареник Б. Ф., кандидат сільськогосподарських 
наук, старший науковий співробітник, заступник директора                             
з інвестиційної та інноваційної роботи, завідувач відділу селекції та 
насінництва перехреснозапилюваних культур Селекційно-генетичного 
інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення 
Національної академії аграрних наук України. 

Кисіль Людмила Богданівна, інспектор з кадрів Херсонського 
обласного центру з гідрометеорології, тема дисертації: 
«Продуктивність сортів ячменю озимого залежно від строків сівби                 
і регуляторів росту на зрошуваних землях Південного Степу України», 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.379.006 в Інституті 
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук 
України (м. Херсон, смт Наддніпрянське, тел. (0552) 36-11-96). 
Науковий керівник: Заєць С. О., кандидат сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу рослинництва та 
неполивного землеробства Інституту зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України. 

Лісковський Сергій Федорович, президент ПАТ 
«Украгрохімхолдинг», тема дисертації: «Формування насіннєвої 
продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології 
вирощування в Лісостепу України», (201 Агрономія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 27.380.001 Миронівського інституту пшениці                    
імені В. М. Ремесла НААН України (08853, с. Центральне, Обухівський 
район, Київська обл., вул. Центральна 68, корп. 2; тел. (04574) 74-1-35). 
Науковий керівник: Демидов Олександр Анатолійович, директор 
Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент 
НААН. 
Мостовенко Вольдемар Віталійович, начальник відділу досліджень 

та розвитку ТОВ «Сервісагротех», тема дисертації: «Формування 
продуктивності зерна гороху та його якісних показників залежно від 
вапнування, передпосівної обробки насіння та позакореневих 
підживлень в умовах Лісостепу правобережного» (201 Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.006 у Вінницькому 
національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 
 067 433-96-58). Науковий керівник: Дідур Ігор Миколайович, 
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кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету 
агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного 
університету. Захист дисертації планується: 25.11.21 р., 1000 год.,                  
м. Вінниця, вул. Сонячна 3, Вінницький національний аграрний 
університет, корп.№2, ауд. 2632 
Очкала Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник 
відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур Селекційно-
генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та 
сортовивчення Національної академії аграрних наук України, тема 
дисертації: «Вихідний матеріал нуту звичайного (Cicer arietinum L.)                
з високим темпом проростання за низьких температур в умовах 
Південного Степу України», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 67.379.009 в Інституті зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України (м. Херсон,                           

смт Наддніпрянське, тел. (0552) 36-11-96). Науковий керівник:                  
Лаврова Г.Д., кандидат біологічних, старший науковий співробітник, 
завідувачка відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур 
Селекційно-генетичного інституту – Національного центру 
насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук 
України. 
Сєвідов Ігор Володимирович, аспірант Державного біотехнологічного 
університету, тема дисертації: «Удосконалення елементів технології 
вирощування помідора індетермінантного типу у весняних плівкових 
теплицях», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.832.005 
у Державному біотехнологічному університеті (м. Харків,                       
вул. Алчевських, 44,  (057) 700-38-88). Науковий керівник:                  
Яровий Г.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 
кафедри плодоовочівництва та зберігання продукції рослинництва 
Державного біотехнологічного університету. 

Сорокунський Сергій Сергійович, аспірант відділу первинного та 
елітного насінництва Інституту зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 
«Насіннєва продуктивність сортів гороху залежно від інокуляції та 
захисту рослин в умовах Південного Степу України», (201 Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.379.010 в Інституті зрошуваного 
землеробства Національної академії аграрних наук України (м. Херсон, 
смт Наддніпрянське, тел. (0552) 36-11-96). Науковий керівник: 
Вожегова Р. А., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
директор Інституту зрошуваного землеробства Національної академії 
аграрних наук України. 

 

21 Ветеринарна медицина 

Зон Ілля Григорович, стажист, ПП Ветеринарна клініка "Ветсервіс" 
м.Суми, тема дисертації: «Кишковий ієрсиніоз собак (епізоотологія, 
клініка, діагностика, лікування)», (211 Ветеринарна медицина). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.006 в Сумському національному 
аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,           
 (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Петров Роман Вікторович, 
доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри вірусології, 
патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний 
університет, Міністерство освіти і науки України 
Неджеря Тетяна Іванівна, аспірантка, Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Санітарно-гігієнічне 
обґрунтування використання комплексних дезінфектантів для санації 
об’єктів ветеринарного призначення», (212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.017               
в Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Шкромада Оксана  Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, 

завідувачка кафедри акушерства та хірургії, Сумський національний 
аграрний університет 
Саід Валід Самір, голова розвитку сільського господарства у західній 
Бекаа, Ліван, тема дисертації: «Стан захисних систем організму собак 
за токсокарозної інвазії та деякі фактори їх регуляції», 
(211 «Ветеринарна медицина»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ°35.826.011 у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів, 
вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). Наукові керівники: Стибель 
Володимир Володимирович, доктор ветеринарних наук, член-кор. 
НААН України, професор кафедри паразитології та іхтіопатології, 
ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та Гутий Богдан Володимирович, 
доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри гігієни, 
санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького.  
Тимошенко Роман Юрійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Санітарно-гігієнічна та якісна оцінка тушок курей за умови 
застосування різних форм мікроелементів»», (212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.013          
в Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Фотіна Ганна Анатоліївна доктор ветеринарних наук, професор, 
професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 
безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний 
університет. 
Чемеровський Валерій Олексійович, асистент кафедри хірургії та 
хвороб дрібних домашніх тварин, тема дисертації: «Клініко-
експериментальне обґрунтування імплантації кальцій-фосфатної 
кераміки, легованої кремнієм, за осколкових переломів кісток у собак», 
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(211 Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада                     
ДФ 27.821.007 в Білоцерківському національному аграрному 
університеті (Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна 8/1, 
тел. (04563) 5-12-88). Науковий керівник: Рубленко М.В., доктор 
ветеринарних наук, професор, академік НААН України, завідувач 
кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківського 
національного аграрного університету. 
Ясиновська Ольга Миколаївна, аспірантка, Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Порівняльна оцінка 
комплексних заходів за ектопаразитозів дрібних домашніх тварин,         
(211 Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 55.859.004 в Сумському національному аграрному університеті, 
(м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). Науковий 
керівник: Фотіна Ганна Анатоліївна доктор ветеринарних наук, 

професор, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, 
зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський 
національний університет. 

 

22 Охорона здоров’я 

Акопян Ріма Романосівна, аспірантка Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Розробка 
технології та методів аналізу нових офтальмологічних лікарських 
засобів на основі 1,2,4 – триазолу», (226 Фармація, промислова 
фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.042 у Запорізькому 
державному медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, 

просп. Маяковського, 26; ☎ (061)224-64-69). Науковий керівник: 

Кучеренко Л.І., доктор фармацевтичних наук, професорка, завідувачка 
кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України 

Анисєнкова Вікторія Юріївна, аспірант кафедри нейрохірургії, 
невропатології та рефлексотерапії Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Діагностичне та 
прогностичне значення маркерів судинного запалення ліпопротеїн-
ассоційованої фосфоліпази А2 і Е-селектину у хворих                                        
з атеросклеротичними каротидними стенозами з різними 
неврологічними проявами», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.609.039 в Харківській медичній академії післядипломної 
освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: 
Дубєнко Ольга Євгеніївна, доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри нейрохірургії, невропатології та рефлексотерапії Харківської 
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 
Ардикуце Василина Павлівна, лікар ортодонт у ТОВ «Австралійський 
Ортодонтичний Центр», м. Київ, тема дисертації: «Клініко-лабораторне 
обґрунтування підвищення ефективності раннього ортодонтичного 
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лікування за допомогою дихальної гімнастики» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.058 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник:                
Лихота К. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
стоматології Інституту стоматології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.  
Атанасов Дмитро Вадимович, асистент кафедри променевої 
діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського 
національного медичного університету МОЗ України тема дисертації 
«Використання збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні хворих на 
післяопераційні вентральні грижі», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.600.009 в Одеському національному медичному 
університеті МОЗ України (м. Одеса, вул. Валіховський провулок 2,          

тел. (048) 717-89-07). Науковий керівник: Четверіков Сергій 
Геннадійович, д.мед.н., професор кафедри хірургії №3 Одеського 
національного медичного університету МОЗ України.  
Баларабе Умар Мохаммед, асистент кафедри урології, нефрології та 
андрології імені проф. А.Г.Подрєза, Харківський національний 
медичний університет, тема дисертації: «Оптимізація лікування 
нирково-клітинного раку з адренальними метастазами»,                          
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.044                             
в Харківському національному медичному університеті (м. Харків,           
просп. Науки 4, тел.(057) 707-73-27). Наукові керівникі:                           
Щукін Дмитро Володимирович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. 
А.Г.Подрєза Харківського національного медичного університету; 
Лісова Ганна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент 

кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я 

Харківського національного медичного університету. 
Барані Василь Євгенович, здобувач ступеня доктора філософії, 

аспірант 3 року заочної форми навчання, викладач, комунальний 
заклад «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської 
обласної ради. Тема дисертації: «Особливості ураження підшлункової 
залози у хворих на цукровий діабет ІІ типу та їх корекція»,                        
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.025                        
у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 
національний університет» (м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, 
 +380660818998). Науковий керівник: Сірчак Єлизавета Степанівна, 
доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет». 

Білий Євген Євгенович, аспірант кафедри акушерства та гінекології 
№2, Харківського національного медичногоий університета, тема 
дисертації: «Прогнозування плацентарної дисфункції у жінок                       
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з хронічною респіраторною патологією», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.042 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,           
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Лазуренко Вікторія 
Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедрою 
акушерства та гінекології № 2 Харківського національного медичного 
університета МОЗ України 
Бобер Анна Сергіївна, лікар акушер-гінеколог МЦ «СантаЛен»,               
м. Буча, тема дисертації: «Міома матки у жінок раннього 
репродуктивного віку: оперативне лікування та профілактика 
рецидивів» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.054 
у Національному університеті охорони здоров’я України імені                     
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,  (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: доктор медичних наук доцент Вдовиченко Сергій 

Юрійович, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини 
плода Національного університету охорони здоров’я України                              
імені П. Л. Шупика. 
Бойчук Мар’яни Олегівна, лікар-невролог Львівської обласної 
клінічної лікарні, аспірант  IV року очної вечірньої форми навчання 
Львівського національного медичного університету імені                           
Данила Галицького МОЗ України, тема дисертації «Клініко-діагностичні 
особливості перебігу розсіяного склерозу з урахуванням 
глікозилювання імуноглобулінів крові». (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.600.027 у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького МОЗ України, (79010, м. Львів, 
вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник - Негрич 
Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
неврології, Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України. 

Бучко Петро Іванович, завідувач курсів підвищення кваліфікації 
Чортківського медичного фахового коледжу, тема дисертації: 
«Метаболічні порушення в організмі тварин за умов комбінованого 
впливу карагінану і натрій глутамату», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.601.045 у Тернопільському національному 
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 
(м. Тернопіль, майдан Волі, 1, тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: 
Марущак М.І., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України. 
Гапонов Петро Костянтинович, асистент кафедри фізичної та 
реабілітаційної медицини, фізіотерапії, спортивної медицини 
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, 
тема дисертації: «Обґрунтування застосування транскраніальної 
магнітної стимуляції в реабілітації хворих на розсіяний склероз»,              
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(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.038                            
в Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. Харків,                
вул. Амосова, 58, тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник:                  
Малахов Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапії, 
спортивної медицини Харківської медичної академії післядипломної 
освіти МОЗ України. 
Гірняк Ігор Іванович, асистент кафедри нормальної анатомії 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького МОЗ України, тема дисертації «Структурні зміни жовчних 
проток під впливом опіоїду (експериментальне дослідження)»               
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.028                        
у Львівському національному медичному університеті імені                
Данила Галицького  МОЗ України, (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, 

тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник – Матешук-Вацеба Леся 
Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
нормальної анатомії, Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України 
Гладких Надія Олександрівна, аспірантка кафедри клінічної 

лабораторної діагностики, Харківський національний медичний 
університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності 
преаналітичного етапу цитологічних технологій у діагностиці 
новоутворень щитоподібної залози», (224 Технології медичної 
діагностики та лікування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.045         
в Харківському національному медичному університеті (м. Харків, 
просп. Науки 4,  (057) 707-73-27). Науковий керівник:           
Залюбовська Ольга Іллівна, доктор медичних наук, професорка, 
завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики Харківського 
національного медичного університету  

Гончарук Олексій Олегович, лікар-нейрохірург, комунальне 
некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №1», 
тема дисертації: «Особливості регенерації периферичного нерва при 
різних варіантах його з’єднання в експерименті», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.062 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,            
 (044) 234-37-63). Науковий керівник: Цимбалюк В.І., доктор 
медичних наук, професор, академік НАН України, академік НАМН 
України завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 

Грабчак Сергій Олегович, асистент кафедри хірургії № 1 з урологією 
та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, тема дисертації: «Особливості ремоделювання судинного 
русла та стінки дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі та 
його корекції», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                       
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ДФ 58.601.042 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Беденюк А.Д., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1                  
з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України 
Грига Василь Іванович, здобувач (кафедри пропедевтики внутрішніх 
хвороб) ступеня доктора філософії, асистент кафедри біохімії та 
фармакології медичного факультету Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет», тема дисертації: 
«Клініко-патогенетичні особливості ураження печінки у хворих на 
цукровий діабет ІІ типу та їх лікування», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.026 у Державному вищому 

навчальному закладі «Ужгородський національний університет»                 
(м. Ужгород, вул. Підгірна, 46,  +380660818998). Науковий керівник: 
Сірчак Є.С., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету Державного 
вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет». 
Гринчук Соломія Ярославівна, лікар акушер-гінеколог гінекологічного 
кабінету поліклінічного відділення Новояворівської міської клінічної 
лікарні № 1, тема дисертації: «Оптимізація оперативного лікування та 
реабілітації жінок репродуктивного віку із різними формами 
аденоміозу» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                          
ДФ 26.613.056 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,  (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор 
медичних наук професор Вдовиченко Юрій Петрович, професор 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. 
Грубнік Віктор Володимирович, асистент кафедри хірургії №3  
Одеського національного медичного університету МОЗ України тема 
дисертації «Обґрунтування доцільності використання сіток при 
лапароскопічному оперативному лікуванні хворих з великими грижами 
стравохідного отвору діафрагми», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.600.010 в Одеському національному медичному 
університеті МОЗ України (м. Одеса, вул. Валіховський провулок 2,        
тел. (048) 717-89-07). Науковий керівник: Ткаченко Олександр Іванович, 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №3 Одеського 
національного медичного університету МОЗ України.  
Дац Валерія Валеріївна, асистентка Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Стоматологічний статус та одонтофобічні реакції у дітей з різним 
рівнем психічного здоров’я», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 17.600.043 у Запорізькому державному медичному 
університеті МОЗ України (м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;            

☎ (061)224-64-69). Наукові керівники: Міщенко О.М., доктор медичних 

наук, доцент, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України; 
Чугунов В.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології Запорізького державного медичного університету МОЗ 
України 

Друм Максим Борисович, аспірант Державної установи «Інститут 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії 
медичних наук України» (далі – ДУ «ІСЩЛХ НАМН»), м. Одеса, тема 
дисертації: «Особливості клінічного перебігу, профілактики та 
лікування запальних захворювань пародонта в осіб з порушенням 
носового дихання» (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада          
ДФ 41.563.001 в ДУ «ІСЩЛХ НАМН» (м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11, 
 (048) 7282460). Науковий керівник: Новицька І.К., доктор медичних 
наук, доцент, завідувач лабораторії розробки та дослідження засобів 
гігієни порожнини рота ДУ «ІСЩЛХ НАМН» 

Дуюн Ірина Федорівна, асистентка Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Фармакогностичне дослідження деревію пагорбового і деревію 
подового та отримання субстанцій на їх основі», (226 Фармація, 
промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.042               
у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України               

(м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; ☎ (061)224-64-69). Науковий 

керівник: Мазулін О.В., доктор фармацевтичних наук, професор, 
професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії 
та фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України 
Забашта Віктор Федорович, директор  Комунального закладу 
охорони здоров’я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф", тема дисертації: «Оптимізація роботи бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги при гострому коронарному синдромі», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.034                          
в Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. Харків,             
вул. Амосова, 58,  (057) 711-79-75). Науковий керівник:                          
Федак Богдан Степанович, доктор медичних наук, професор, директор  
навчально-наукового медичного інституту НТУ «ХПІ» МОН України 

Карел Олег Ігорович, лікар хірургічного відділення Комунального 
некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна 
лікарня швидкої допомоги», тема дисертації: «Діагностика та 
транспапілярні технології лікування хворих із біліарним панкреатитом 
та гнійним холангітом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада       
ДФ 58.601.043 у Тернопільському національному медичному 
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університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Дейкало І. М., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України. 
Конечного Юліана Тарасовича, асистента кафедри мікробіології 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького МОЗ України, тема дисертації «Видовий спектр та 
біологічні властивості бактерійних та грибкових збудників інфекцій, 
пов'язаних з наданням медичної допомоги та протимікробна активність 
щодо них похідних 4-тіазолідинонів». (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.600.024 у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького МОЗ України, (79010, м. Львів, 
вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник – 

Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри мікробіології, Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України. 
Кривов’яз Юлія Олександрівна, асистент кафедри загальної 
практики та сімейної медицини Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Роль цистатину С            
у ранній діагностиці нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу»,      
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.035                          
в Вінницькому національному медичному університеті                                       
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). 
Науковий керівник: Вернигородський В. С., професор кафедри 
ендокринології з курсом ПДО, доктор медичних наук, професор 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 
Кустрьо Тетяна Валеріївна, асистент кафедри стоматології ІПО 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, тема 
дисертації: «Оптимізація профілактики та лікування генералізованих 
захворювань пародонта, асоційованих з непереносимістю глютену», 
(221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.063                    
в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця              
(м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, тел. (044) 234-37-63). Науковий керівник: 
Антоненко М.Ю., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця. 

Лисенко Владислав Андрійович, аспірант кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України,тема 
дисертації: «Порушення тубуло-інтерстицію нирок у хворих на хронічну 
серцеву недостатність ішемічного ґенезу та їх медикаментозна 
корекція», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.041      
у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України             
(м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; (061)224-64-69). Науковий 
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керівник: Сиволап Віталій Вікторович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, 
променевої діагностики та променевої терапії Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України. 

Мазніченко Єгор Олександрович, асистент кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб та терапії Одеського національного медичного 
університету МОЗ України тема дисертації «Розробка та оцінка 
ефективності застосування персоніфікованої патогенетично 
обґрунтованої гіполіпідемічної терапії у хворих на сімейну 
гіперхолестеринемію із неалкогольним стеатогепатитом»,                       
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.008                            
в Одеському національному медичному університеті МОЗ України                
(м. Одеса, вул. Валіховський провулок 2, тел. (048) 717-89-07). 
Науковий керівник: Якименко Олена Олександрівна, д. мед. н., 

професор, завідувачка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та 
терапії Одеського національного медичного університету МОЗ України. 
Макаров Віктор Михайлович, аспірант Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Оптимізація хірургічної тактики та лікування хворих з абсцесами 
печінки.», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.029          
в Вінницькому національному медичному університеті                                 
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). 
Науковий керівник: Шапринський В. О., завідувач кафедри хірургії №1, 
доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 

Осадчий Андрій Васильович, аспірант Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Обґрунтування комплексного лікування важких форм гострого 
парапроктиту ускладненого гангреною Фурньє і некротичним 
фасциїтом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                             
ДФ 05.600.030 в Вінницькому національному медичному університеті 
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). 
Науковий керівник: Каніковський О. Є., завідувач кафедри хірургії 
медичного факультету №2, доктор медичних наук, професор 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 
Палиця Роман Ярославович, лікар-хірург відділення абдомінальної 
хірургії, Національний військово-медичний клінічний центр «Головний 
Військовий Клінічний Госпіталь», тема дисертації: «Зовнішньо-
внутрішнє антеградне дренування в хірургічному лікуванні хворих              
з органічними стенозами позапечінкових жовчних проток з синдромом 
механічної жовтяниці», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада       
ДФ 26.003.060 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,  (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Сусак Я.М., завідувач кафедри хірургії з курсом 
невідкладної та судинної хірургії, доктор медичних наук, професор 
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Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

Пильова Тетяна Валеріївна, аспірант кафедри кардіології та 
функціональної діагностики Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Особливості 
клінічного перебігу та прогноз хворих на стабільну ішемічну хворобу 
серця в залежності від механізму розвитку ішемії», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.035 в Харківській медичній 
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58,                     
 (057) 711-79-75). Науковий керівник: Целуйко Віра Йосипівна, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології та 
функціональної діагностики Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна МОН України. 
Подолюк Марія Василівна, асистент кафедри нормальної анатомії 

Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького МОЗ України, тема дисертації «Морфологічні особливості 
слизової оболонки маткової труби в нормі та за умов тривалого впливу 
опіоїду в експерименті» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.600.030 у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького  МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. 
Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник – Матешук-
Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри нормальної анатомії, Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України 

Почерніна Валерія Вадимівна, асистент кафедри дерматології, 
венерології та СНІДу, Харківський національний медичний університет, 
тема дисертації: «Роль Toll-подібних рецепторів 2 та 4 типів                          
в патогенезі прогресуючої стадії псоріазу внаслідок інфекційної 
патології з обґрунтуванням діагностичних критеріїв», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.043 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,          
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Дащук А.М., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри дерматології, венерології та СНІДу 
Харківського національного медичного університету  

Решетник Людмила Леонідівна, аспірант кафедри стоматології ІПО 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, тема 
дисертації: «Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики                      
і лікування генералізованих захворювань пародонта у хворих на 
нервову анорексію», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.003.054 в Національному медичному університеті                                   
імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, тел.                        
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Антоненко М.Ю., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри стоматології Інституту 
післядипломної освіти Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця. 
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Рибчак Лілія Володимирівна, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Оптимізація діагностики та лікування вузлового зоба в умовах йодного 
дефіциту», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.020 
в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2;                                 
тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: Скрипник Надія Василівна, 
доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, 
завідувачка кафедри ендокринології Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України. 
Скорик Віта Сергіївна, аспірант кафедри анестезіології, дитячої 
анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Обґрунтування 
інтенсивної терапії дихальної недостатності у пацієнтів з пневмоніями, 

викликаними інфекцією SARS-CoV-2 (COVID-19)», (222 - Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.036 в Харківській медичній 
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58,                   
 (057) 711-79-75). Науковий керівник: Корсунов Володимир 
Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської 
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 
Снісаревський Павло Петрович, завідувач патологоанатомічним 
відділенням КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, 
тема дисертації: «Патоморфологічна характеристика змін слизової 
оболонки товстої кишки при неспецифічному виразковому коліті та 
синдромі подразненої кишки» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.057 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,                         
 (044) 205-48-01). Наукові керівники: 1. доктор медичних наук, 
професор Дядик Олена Олександрівна, завідувач кафедри 
патологічної та топографічної анатомії Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; 2. доктор медичних наук, 
професор Дорофєєв Андрій Едуардович, завідувач кафедри терапії і 
геріатрії Національного університету охорони здоров’я України                             
імені П. Л. Шупика 
Стахова Аліна Петрівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: 
«Артеріальна гіпертензія у хворих на ревматоїдний артрит: клініко-
патогенетичні особливості та лікування», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.064 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,           
 (044) 234-37-63). Науковий керівник: Кондратюк В.Є., завідувач 
кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, доктор медичних 
наук, професор Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця. 
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Сторожук Надія Василівна, асистент кафедри внутрішньої медицини 
№3 Вінницького національного медичного університету                             
ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Фактори системи гемостазу як 
предиктори рестенозу у хворих з ішемічною хворобою серця та 
перкутанною ангіопластикою коронарних артерій», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.033 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). Науковий керівник:                          
Іванов В. П., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, доктор 
медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 
Сторожук Олексій Борисович, асистент кафедри фізичного 
виховання та ЛФК Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Діагностична та прогностична 

значимість про- та антикоагулянтних факторів гемостазу як 
потенційних предикторів тромбофілій у хворих з хронічною хворобою 
нирок V діалізної стадії», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.600.032 в Вінницькому національному медичному університеті 
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). 
Науковий керівник: Шевчук С. В., завідувач кафедри внутрішньої 
медицини №2, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 
Филенко Яна Миколаївна, аспірант кафедри загальної практики-
сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Клініко-
патогенетичне значення адипокінів у хворих на гіпертонічну хворобу             
у поєднанні з хронічною хворобою нирок», (222 - Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.037 в Харківській медичній 
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58,                   
 (057) 711-79-75). Науковий керівник: Корж Олексій Миколайович, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної 
практики-сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології Харківської 
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 
Форос Анатолій Ілліч, здобувач ступеня доктора філософії, старший 

викладач кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного 
факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», тема 
дисертації: «Оцінка стоматологічного статусу наркозалежних пацієнтів 
з парафункціями зубо-щелепового апарату в ході ортопедичного 
протезування незнімними конструкціями», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.027 у Державному вищому 
навчальному закладі «Ужгородський національний університет»                       
(м. Ужгород, вул. Підгірна, 46,  +380660818998). Науковий керівник: 
Костенко Є.Я., доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
ортопедичної стоматології, декан стоматологічного факультету  
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
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університет». 

Шаповал Ірина Іванівна, асистент кафедри внутрішньої медицини №1 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, 
тема дисертації: «Діагностична та лікувальна тактика у хворих на 
анкілозивний спондиліт за умов коморбідності з фіброміалгією»,             
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.034                             
в Вінницькому національному медичному університеті                          
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). 
Науковий керівник: Станіславчук М.А., завідувач кафедри внутрішньої 
медицини №1, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 

 

23 Соціальна робота 

Жеребко Інна Анатоліївна, аспірантка Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг людям               
з інвалідністю засобами інклюзивного туризму», (231 Соціальна 
робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.019 в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (20300, 
м. Умань, вул. Садова, 2;  (067) 91-91-187). Науковий керівник: 
Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету 
соціальної та психологічної освіти Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
Іванченко Ольга Олександрівна, аспірант Запорізького 

національного університету, тема дисертації: «Традиції та новаторство 
земських практик у соціальній роботі в Україні», (231 Соціальна 
робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.044 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 
 +38(061) 764-45-46). Науковий керівник: Приймак О. М., доктор 
історичних наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії та 
управління Запорізького національного університету. 
Поліщук Олена Романівна, аспірантка Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Формування соціально-психологічної готовності старшокласників до 
вступу до закладів вищої освіти», (231 Соціальна робота). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.020 в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини (20300, м. Умань,          
вул. Садова, 2;  (067) 91-91-187). Науковий керівник: Коляда Н. М., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
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26 Цивільна безпека 

Мирошниченко Вадим Володимирович, начальник відділу 
вентиляції та дегазації Департаменту по технічному розвитку Дирекції        
з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", тема дисертації: 
«Вдосконалення методів моніторингу аерогазодинамічних параметрів 
та оцінки аерологічного ризику вентиляційних систем вугільних шахт               
з використанням СМАРТ-технологій», (263 Цивільна безпека). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.188.002 в Інституті геотехнічної 

механіки ім. М.С. Полякова НАН України (м. Дніпро,                            
вул. Сімферопольська, 2а, тел. +38(050)-320-65-08). Наукові керівники: 

Бунько Т.В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник; 

Шевченко В.Г., д.т.н., професор, учений секретар Інституту геотехнічної 
механіки ім. М.С. Полякова НАН України 

Носаль Дмитро Олександрович, менеджер служби з охорони праці, 
ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", тема дисертації: «Обґрунтування 
параметрів та вдосконалення системи управління охороною праці на 
вугільних шахтах з урахуванням її нелінійного характеру (на прикладі 
підприємств бізнес-блоку Вугілля ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»)»,                     
(263 Цивільна безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.188.003                 
в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України 
(м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2а, тел. +38(050)-320-65-08). 
Науковий керівник: Шевченко В.Г., д.т.н., професор, учений секретар 
Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України 
Прокопенко Ольга Валеріївна, аспірант ад’юнктури Національного 

університету цивільного захисту України, тема дисертації: «Методика 
попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру           
в регіоні з нестійкими природно-кліматичними умовами», (263 Цивільна 
безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.021 в Національному 
університеті цивільного захисту України, ДСНС України (м. Харків,         

вул. Чернишевська, 94, 61023, тел. (057) 7073407). Науковий керівник: 
Шевченко Р.І., начальник кафедри автоматичних систем безпеки та 
інформаційних технологій факультету пожежної безпеки Національного 
університету цивільного захисту України, доктор технічних наук, 
професор. 

 

27 Транспорт 

Бражнік Ігор Дмитрович, старший викладач Національного 
університету “Одеська морська академія”, тема дисертації: 
“Поліпшення процесів в системі інертних газів на танкерах при 
перевезенні нафти”, (271 Річковий та морський транспорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.106.003 в Національному 
університеті “Одеська морська академія” (м. Одеса, Дідріхсона, 8, 
 +38(048)7931672). Науковий керівний: Колегаєв М.О., кандидат 
технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 
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інженерії Національного університету “Одеська морська академія”. 
Житник Данило Володимирович, старший викладач кафедри 

транспортних технологій та механічної інженерії Херсонської державної 
морської академії, тема дисертації: «Підвищення ресурсу роботи 
деталей засобів водного транспорту за рахунок використання 
модифікованих зносостійких покриттів», (275 Транспортні технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.111.008 в Херсонській державній 

морській академії (м. Херсон, проспект Ушакова, 20, ☎ (0552) 495902). 

Наукові керівники: Букетов А.В., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри транспортних технологій та механічної інженерії 
Херсонської державної морської академії, Гусєв Віктор Миколайович, 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки 
життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки 
Херсонської державної морської академії 

Кулініч В’ячеслав Геннадійович, тимчасово безробітний, тема 
дисертації: «Розробка модифікованих полімерних композитних 
матеріалів для ремонту і підвищення надійності деталей засобів 
транспорту», (275 Транспортні технології). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 67.111.007 в Херсонській державній морській академії (м. Херсон, 
проспект Ушакова, 20,  (0552) 495902). Наукові керівники:                  
Букетов А.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
транспортних технологій та механічної інженерії Херсонської державної 
морської академії, Гусєв Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-
прикладної фізичної підготовки Херсонської державної морської 
академії 

 

28 Публічне управління та адміністрування 

Брендак Аліна Іванівна, заступник директора департаменту – 

начальник відділу розвитку міжнародної транзитної системи 
Департаменту запровадження  міжнародної транзитної системи  
Державної митної служби України, тема дисертації: «Механізми 
управління ризиками в державній митній справі України», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада                              
ДФ 26.001.235 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Сафронова О.М., кандидат наук з 
державного управління, доцент, доцент кафедри регіональної політики 
ННІ публічного управління та державної служби Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Гурський Михайло Миколайович, аспірант Національного 
університету «Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Механізми 
державного фінансового регулювання агропромислового комплексу», 
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 79.051.008 в Національному університеті «Чернігівська 
політехніка» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). 
Науковий керівник: Руденко О.М., доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту 
організацій Національного університету «Чернігівська політехніка». 
Дегтярьов Артем Віталійович, аспірант Національного університету 
«Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Механізми реалізації 
державної політики інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 79.051.007 в Національному 
університеті «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; 
 (0462) 66-51-03). Науковий керівник: Косач І.А., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри публічного управління та 
менеджменту організацій Національного університету «Чернігівська 

політехніка». 
Ковалівська Світлана Валеріївна, керівник центру регіональних 
досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, тема 
дисертації: «Трансформація механізмів  публічного управління                   
у контексті цілей сталого розвитку», (281  Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.236 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Ніколаєв В.П., доктор економічних наук, професор. 
Кравченко Олена Вікторівна, старший викладач кафедри 

менеджменту невиробничої сфери Донецького державного 
університету управління, тема дисертації: «Інноваційні механізми 
публічного управління інформаційними потоками на засадах 
реформування територіальної організації влади», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.107.005 в Донецькому державному університеті управління  
(м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, (096) 870-98-06. Науковий 
керівник: Токарева В. І., доктор наук з державного управління, 
професор, проректор з науково-педагогічної роботи Донецького 
державного університету управління 

Литвин Наталія Михайлівна, аспірант Міжрегіональної Академії 
управління персоналом, тема дисертації – «Фінансова децентралізація 
як основа формування моделі місцевого самоврядування»,                           
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.707.019 у Національному університеті цивільного захисту 
України, ДСНС України (м. Харків, вул. Чернишевського, 94, 61023,        
  (057) 715-63-91). Науковий керівник: Яровой Тихон Сергійович, 
доктор наук державного управління, доцент, доцент кафедри 
публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління 
персоналом. 
Махортов Павло Павлович, ад’юнкт Національного університету 
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цивільного захисту України, тема дисертації – «Механізми  публічного 
управління цивільним захистом населення як чинник національної 
безпеки держави». Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.020                        
у Національному університеті цивільного захисту України (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада                       
ДФ 64.707.019 у Національному університеті цивільного захисту 
України, ДСНС України (м. Харків, вул. Чернишевського, 94, 61023,                          
 (057) 715-63-91). Науковий керівник: Крюков Олексій Ігоревич, 
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного 
університету цивільного захисту України. 
Омельчук Ольга Іванівна, фізична особа підприємець, тема 
дисертації: «Механізми забезпечення спроможності територіальних 
громад в Україні», (281 Публічне управління та адміністрування). 

Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.236 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Васильєва 
Олександра Іллівна, доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічної політики ННІ публічного управління та 
державної служби Київського університету імені Тараса Шевченка 
Пилипенко Ярослав Володимирович, експерт, Громадська 
організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», тема дисертації: 
«Інституційні засади зміцнення фінансової самостійності місцевого 
самоврядування в Україні в умовах децентралізації», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада                        
ДФ 26.001.233 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Ситник Г.П., доктор наук                         
з державного управління, професор, завідувач кафедри глобальної та 
національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного 
управління та державної служби Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Рикова Неля Володимирівна, заступник начальника юридичної 
служби Комунального підприємства "Центр організації дорожнього 
руху", тема дисертації: «Інституціональні механізми державного 
регулювання корпоративних відносин: Україна та європейський 
досвід», (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 52.051.003 Таврійському національному університеті 
імені  В.І. Вернадського, (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33,              
 (044) 529-05-16). Науковий керівник: Гаман М. В., доктор наук                    
з державного управління, професор, заслужений економіст України. 
Сандрачук Ярослав Володимирович, аспірант Державного закладу 
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України, тема дисертації «Розвиток адміністративної 
юстиції в системі публічної влади», (281 Публічне управління та 
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адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.009                       
у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, (м. Київ,                           
вул. Січових стрільців 52-а, тел. (044) 484-10-96).. Науковий керівник:            
Н. Г. Діденко, доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
Торхова Надія Олександрівна, головний спеціаліст із забезпечення 
зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю 
Господарського суду Миколаївської області, тема дисертації: 
«Удосконалення зв’язків з громадськістю в системі судової влади: 
державно-управлінський аспект», (281 Публічне управління та  
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 38.053.005                           
у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили              

(м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, буд. 10,  (0512) 76-92-67). 
Науковий керівник: Андріяш Вікторія Іванівна, доктор наук з державного 
управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та 
адміністрування Чорноморського національного університету імені 
Петра Могили. 

Хренова-Шимкіна Ріпсіме Миколаївна, аспірантка Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка*, тема дисертації: 
«Реалізація органами публічної влади міжнародних проектів 
забезпечення енергоефективності житлово-комунального господарства 
в Україні», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.234 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Олійник Н. І., 
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
регіональної політики ННІ публічного управління та державної служби 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

29 Міжнародні відносини 

Бібла Іванна Ігорівна, ФОП «Бібла Іванна Ігорівна», тема дисертації: 
«Міжнародна торговельна інтеграція у розв’язанні глобальної 
продовольчої проблеми», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.040 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,                         
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Яценко О. М., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і 
маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Колечко Дмитро Володимирович, головний ризик-менеджер Вʼєтнам 
Проспериті Джоінт Сток Комерційний Банк (VP Bank), тема дисертації: 
«Економічна стратегія Вʼєтнаму в новій архітектоніці глобальних 
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економічних відносин», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.046 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,      
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Гальперіна Л. П., кандидат 
економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного 
менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Колечко Дмитро Володимирович, головний ризик-менеджер Вʼєтнам 

Проспериті Джоінт Сток Комерційний Банк (VP Bank), тема дисертації: 
«Економічна стратегія Вʼєтнаму в новій архітектоніці глобальних 
економічних відносин», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.046 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Гальперіна Л. П., кандидат 
економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного 
менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Косіченко Ірина Ігорівна, аспірантка Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Трансфункціоналізація 
консалтингової діяльності у глобальних координатах», (292 Міжнародні 
економічні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.047                  
у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ,                 
проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Галенко О. М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Лагун Антоніна Іванівна, аспірантка денної форми навчання 
Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: 
«Структурна диверсифікація венчурного фінансування в умовах 
техноглобалізму», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.048 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,               
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Максименко А. В., кандидат 
економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного обліку і 
аудиту Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Мануїлова Анна Іванівна, старший лаборант кафедри історії держави 
та права Національного університету «Одеська юридична академія», 
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тема дисертації «Естопель як загальний принцип міжнародного права», 
(293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.052 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23, тел. +380502851816). Науковий керівник – 
Ківалова Тетяна Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, професор кафедри міжнародного та 
європейського права Національного університету «Одеська юридична 
академія». 
Орєхов Михайло Олегович, економіст з матеріально-технічного 

забезпечення ДП «Електричні системи» (м. Вінниця), тема дисертації: 
«Глобальна діджиталізація фінансової системи», (292 Міжнародні 
економічні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.049                 
у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ,                  

проспект Перемоги 54/1, тел. (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Лук’яненко Д. Г., доктор економічних наук, професор, ректор 
Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 
 


