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08 Право 
Мартиненко Володимир Олександрович, голова Громадської ради 
при МВС України, радник Міністра внутрішніх справ України, тема 
дисертації: «Запобігання зловживанню владою або службовим 
становищем, що вчиняється державними службовцями» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.001 у Національній академії 
внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; 
тел. 093-151-92-11). Науковий керівник: Левченко Ю. О. – кандидат 
юридичних наук, доцент, начальник сектору розшуку злочинців і зниклих 
громадян відділу кримінальної поліції Подільського управління поліції 
Головного управління Національної поліції у м. Києві. 
Помазанов Андрій Віталійович, народний депутат України, Верховна 
Рада України, тема дисертації: «Касаційний перегляд судових рішень у 
цивільному процесі України» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.002 у Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. 093-151-92-11). Науковий 
керівник: Первомайський О. О. – кандидат юридичних наук, доцент, суддя 
Конституційного Суду України. 
Алексєєв Ігор Сергійович, народний депутат України, Верховна Рада 
України, тема дисертації: «Інститут пробації в системі кримінальної 
юстиції України» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.001 
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. 
Г. Кірпи, 2А, т. 228-10-31). Науковий керівник: Виговський Д. Л. – 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права 
та процесу Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда 
Юзькова. 

 

11 Математика та статистика 
Ящук Вікторія Сергіївна, аспірантка Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: «Алгебраїчні 
структури, пов’язані з решітками» (111 Математика). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.051.001 у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72: тел. 374-98-00). 
Науковий керівник: Курдаченко Л. А. – доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри геометрії і алгебри Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара. 

 



22 Охорона здоров’я 
Бабич Володимир Петрович, лікар-анестезіолог ТОВ «АРНІКАМ», 
тема дисертації: «Оптимізація знеболення пацієнтів при 
лапароскопічних холецистектоміях» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.003.001 у Національному медичному університеті 
імені О.О. Богомольця (01601 м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13; тел: 044- 
234-37-63). Науковий керівник: Кучин Ю. Л. – доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної 
терапії післядипломної освіти Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця. 

 

27 Транспорт 
Кузишин Андрій Ярославович, аспірант Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, тема 
дисертації: «Удосконалення методів визначення основних динамічних 
показників моторвагонного рухомого складу на стадії проектування» 
(273 Залізничний транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.001 
у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. 056- 
373-15-63). Науковий керівник: Костриця С. А. – кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри «Теоретична та будівельна механіка» 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна. 

 


