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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) 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Кролівець Юлія Віталіївна, викладач кафедри ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди», тема дисертації: «Психологічні особливості розвитку 
розповідного мовлення дітей дошкільного віку», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.053.001 у ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди», (м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 
30,  (050) 267-92-68). Науковий керівник: Калмикова Л. О., доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і 
педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
Данилюк Наталі Миколаївна, аспірант ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: 
«Математичне моделювання процесу формування доходів підприємств 
у вертикальних каналах збуту», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.006.006 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, 
 (044) 456-50-57). Науковий керівник: Блудова Т. В., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 

 

07 Управління та адміністрування 
Калітенко Дарина Олександрівна, аспірантка ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема 
дисертації: «Фінансова звітність та її аналітична інтерпретація», (071 
Облік та оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.004 у 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (067) 287-88-66). 
Науковий керівник: Ямборко Г. А., кандидат економічних наук, доцент, 
професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та 
економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 
Госн Салім, аспірант Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Управління 
взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промисловому підприємстві», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.003 у 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
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інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-55). Науковий 
керівник: Краснокутська Н. С., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту та оподаткування Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

 

08 Право 
Острович Ельза Сергіївна, помічник судді Окружного 
адміністративного суду м. Києва, тема дисертації: «Адміністративно-
правові засади деінституалізації в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.004 у Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2А, (044) 228-10-31). 
Науковий керівник: Миськів Л. І., доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства ПЗВО «Київський міжнародний університет» 
Міловіч Предраг, почесний консул України в м. Нікшич (Республіка 
Чорногорія), тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
міжнародного економічного співробітництва України та Чорногорії», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.005 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (067) 907-87-21). 
Науковий керівник: Омельченко А. В., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Прущак Валерія Євгенівна, начальник юридичного відділу 
Національного університету «Одеська юридична академія», тема 
дисертації: «Врегулювання спору за участю судді у цивільному 
судочинстві України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.086.002 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23 ,  (097) 913-41-29). 
Науковий керівник: Голубєва Н. Ю., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
Миколайчук Анна Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Правовий статус працівників, які поєднують роботу з навчанням», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.002 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77,  (057) 704-93-61). Науковий керівник: Ярошенко 
О. М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

12 Інформаційні технології. 
Стрєлкіна Анастасія Андріївна. аспірантка Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», тема дисертації: «Моделі та методи 
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інформаційної технології забезпечення гарантоздатності медичних 
систем на основі Інтернету речей», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.001 у Національному 
аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» (м. Харків, вул. Чкалова, 17,  (057) 788-40-32). 
Науковий керівник: Узун Д. Д., кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

 

22 Охорона здоров’я 
Веретельник Світлана Петрівна, асистент кафедри Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Оптимізація діагностики та прогнозування первинної 
відкритокутової глаукоми», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.600.001 у Вінницькому національному медичному університеті 
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,   (053) 255-37-35). 
Науковий керівник: Малачкова Н. В., кандидат медичних наук, доцент, 
завідувач кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 
Гунас Валерій Ігорович, асистент кафедри Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх 
зв’язок із показниками особливостей особистості практично здорових 
чоловіків України», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.600.002 у Вінницькому національному медичному університеті 
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,   (053) 255-37-35). 
Наукові керівники: Серебреннікова О. А., кандидат медичних наук, 
доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом 
післядипломної освіти Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, Мішалов В. Д., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри судової медицини Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Молотковець Віталій Юрійович, асистент кафедри нейрохірургії 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, тема 
дисертації: «Електрозварне з’єднання епіневрію для відновлення 
структурної цілісності нервового стовбура (експериментальне 
дослідження)», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.003.005 у Національному медичному університеті імені 
О. О. Богомольця (м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13,   (044) 234-37-
63). Науковий керівник: Цимбалюк В. І. – доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
Белінська Вікторія Олегівна, аспірант ДЗ «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України», тема дисертації: 
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«Діагностика та хірургічне лікування виразкових і гнійно-некротичних 
процесів у хворих на невропатичну форму синдрому діабетичної 
стопи», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.001 у 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» 
(м. Запоріжжя, вул. Вінтера, 20,   (061) 239-07-23). Науковий керівник: 
Савон І. Л., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та УЗД ДЗ «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України» 
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25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону 

Мормило Яков Михайлович., аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Підвищення рухливості військових колісних машин шляхом 
застосування міжколісних диференціалів з гідростатичним 
блокуванням без фрикційних дисків», (255 Озброєння та військова 
техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.004 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», 
(м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник: 
Волонцевич Д. О., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин 
ім. О.О. Морозова Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
 


