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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 
Коняшина Ірина Борисівна, аспірантка Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
тема дисертації: «Формування професійної компетентності фахівців 
фармацевтів», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 23.053.002 у Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, (25006, 
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1,  (0522) 32-08-89). Науковий 
керівник: Радул В.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Хабюк Андрій Ярославович, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Інтеграція інформаційно-
комунікаційних і традиційних технологій у підвищенні кваліфікації 
вчителя предмету «Захист Вітчизни»», (015 Професійна освіта). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.011 у Національному 
університеті «Львівська політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
 (032) 2582712). Науковий керівник: Сікорський П. І., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти Навчально-наукового інституту права, психології та 
інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» 
Поліщук Ольга Павлівна, аспірант Рівненського державного 
гуманітарного університету, тема дисертації: «Формування морально-
ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної 
виховної роботи», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 47.053.001 у Рівненському державному гуманітарному 
університеті, (м. м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12,  (067) 9885268). 
Науковий керівник: Павелків Р. В., доктор психологічних наук, 
професор, перший проректор, завідувач кафедри вікової та 
педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Корж Галина Іванівна, старший викладач кафедри Національного 
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Розвиток 
ціннісного ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з 
цивільної безпеки», (015 Професійна освіта). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.052.014 у Національному університеті «Львівська 
політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  (032) 2582712). 
Науковий керівник: Козловський Ю. М., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти 
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 
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Пукало Марія Ігорівна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців автотранспортного профілю 
засобами інформаційних технологій», (015 Професійна освіта). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.016 у Національному 
університеті «Львівська політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
 (032) 2582712). Науковий керівник: Козловський Ю. М., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти Навчально-наукового інституту права, психології та 
інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» 
Кушпіт Уляна Володимирівна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Інтегративний підхід до 
розвитку професійної іншомовної компетентності вчителя фізики», (015 
Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.015 у 
Національному університеті «Львівська політехніка», (м. Львів, вул. 
С. Бандери, 12,  (032) 2582712). Науковий керівник: Стечкевич О. О., 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент 
кафедри педагогіки та інноваційної освіти Навчально-наукового 
інституту права, психології та інноваційної освіти Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Федорук Олеся Михайлівна, аспірант Рівненського державного 
гуманітарного університету, тема дисертації: «Формування фахової 
компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного 
документообігу у професійній підготовці», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.001 у Рівненському 
державному гуманітарному університеті, (м. м. Рівне, вул. Степана 
Бандери, 12,  (067) 9885268). Науковий керівник: Петренко О. Б., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 
методики виховання, Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Сливка Богдан Степанович, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Розвиток християнської 
моралі дошкільників засобами пастирської діяльності в Україні 
наприкінці ХХ–початку ХХІ століття», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.010 у Національному 
університеті «Львівська політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
 (032) 2582712). Науковий керівник: Козловський Ю. М., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти Навчально-наукового інституту права, психології та 
інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» 

 

03 Гуманітарні науки 
Карлова Вікторія Олександрівна, аспірант Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: 
«Когнітивно-матричне моделювання запозиченої лексики в 
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давньоанглійській поемі «Беовульф», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.053.001 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова, (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.  (044) 234- 
11-08). Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Київського національного 
лінгвістичного університету 
Мамоян Сергій Чолоєвич, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Реформи фінансової системи другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія», 
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.009 у 
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66,  (061) 7644546). Науковий керівник: Шаравара Т.О., 
доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи і перспективного розвитку Полтавської державної аграрної 
академії 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Несвіт Костянтин Володимирович, аспірант Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації: 
«Соціальний потенціал розвитку економіки регіону з промисловою 
орієнтацією», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 
11.051.005 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600- річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий 
керівник: Шаульська Л.В., доктор економічних наук, професор, декан 
економічного факультету, професор кафедри менеджменту та 
поведінкової економіки Донецького національного університету імені 
Василя Стуса 
Завада Ярина Ігорівна, аспірант Львівського національного 
університету імені Івана Франка, тема дисертації: «Іранська ядерна 
програма в контексті світової та регіональної безпеки», (052 
Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.012 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка, (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12,  (032) 258-27-12). Науковий керівник: Гудь Б. В., доктор 
історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та 
дипломатичної служби Львівського національного університету імені 
Івана Франка 

 

07 Управління та адміністрування 
Піддубна Вікторія Григорівна, аспірантка Одеського національного 
економічного університету, тема дисертації: «Маркетинг банківських 
інновацій в умовах фінансової нестабільності», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.055.002 у Одеському національному економічному університеті 
(м. Одеса, вул. Преображенська, 8,  (067) 750-83-36). Науковий 
керівник: Коваленко В. В., доктор економічних наук, професор, 
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професор кафедри банківської справи Одеського національного 
економічного університету 
Новицький Ігор Валерійович, аспірант Уманського національного 
університету садівництва, тема дисертації: «Механізми інтегрованого 
розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу», (076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 74.844.002 в Уманському національному університеті 
садівництва, (Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1,  (04744) 
3-20-11). Науковий керівник: Нестерчук Ю.О., доктор економічних наук, 
професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського 
національного університету садівництва 

 

08 Право 
Костенко Олексій Володимирович, головний науковий співробітник 
Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України, тема дисертації: «Правове 
забезпечення транскордонного надання електронних довірчих послуг», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.501.001 у Науково-
дослідному інституті інформатики і права НАПрН України (м. Київ, вул. 
Саксаганського, 110-В; 044) 234-94-56). Науковий керівник: Баранов 
О.А., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, керівник  
науково-дослідного центру цифрових трансформацій і права Науково-
дослідного інституту інформатики і права 
Дімітров Максим Костянтинович, слідчий Третього слідчого відділу 
(відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого в місті Львові, тема дисертації: «Погроза за 
кримінальним правом України», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.725.004 у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ (м. Львів, вул. Городоцька, 26;   (097) 402-77-42). Яремко Г. З. 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
Ковальчук Ольга Вікторівна, аспірантка Львівського державного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Методика 
розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.005 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. 
Львів, вул. Городоцька, 26;  (097) 402-77-42). Науковий керівник: 
Пряхін Є. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу та криміналістики факультету №1 Інституту з 
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського 
державного університету внутрішніх справ 
Гутів Богдан Ігорович, аспірант кафедри історії держави, права та 
політико-правових учень Львівського національного університету імені 
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Івана Франка; асистент кафедри історії держави, права та політико-
правових учень Львівського національного університету імені Івана 
Франка, тема дисертації: «Становлення та розвиток Держави-міста 
Ватикан: історико-правове дослідження», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.052.018 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (МОН України) (79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  
(032)258-27-12). Науковий керівник: Тищик Б. Й., кандидат юридичних 
наук, професор, професор кафедри історії держави, права та політико-
правових учень Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

 

09 Біологія 
Семеніхіна Маргарита Олексіївна, молодший науковий співробітник 
Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця, тема дисертації: «Роль 
протеазаактивованих рецепторів першого типу у патогенезі 
поведінкових розладів, спричинених епілептичним статусом» (091 
Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.198.001 в Інституті 
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, (м. Київ, вул. академіка 
Богомольця, 4,  0977453877). Наукові керівники: Максимюк О. П., 
кандидат біологічних наук, старший дослідник, провідний науковий 
співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран 
Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця; Ісаєва О. В., доктор 
біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології 
Медичного коледжу Вісконсіна (США) 

 

10 Природничі науки 
Малик Степан Зіновійович, аспірант Львівського національного 
університету імені Івана Франка, тема дисертації: «Буроземно-
підзолисті ґрунти Пригорганського Передкарпаття», (103 Науки про 
Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.001 в Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1,  (063) 607 5982). Науковий керівник:  
Паньків З. П., доктор географічних наук, професор, професор кафедри 
ґрунтознавства та географії ґрунтів Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

 

12 Інформаційні технології 
Оробчук Олександра Романівна, аспірантка Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя, тема 
дисертації: «Онтоорієнтовані інформаційні системи предметної області 
«Китайська образна медицина», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.052.001 в Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя, 
(м. Тернопіль, вул. Руська, 56,  (097) 697-02-26). Науковий керівник: 
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Лупенко С. А., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя 
Копп Андрій Михайлович, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Моделі та інформаційна технологія аналізу та підвищення якості 
структури бізнес-процесів складних систем», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.005 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2,  (057) 707-66-55. Науковий керівник: Орловський Д. Л., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмної інженерії 
та інформаційних технологій управління Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 

 

18 Виробництво та технології 
Сидоров Олександр Миколайович, аспірант Державного 
університету «Житомирська політехніка», тема дисертації: «Керування 
якістю лицьової поверхні природного каменю за допомогою фізико-
хімічних методів», (184 Гірництво). Спеціалізована вчена рада ДФ  
14.052.001 в Державному університеті «Житомирська політехніка», (м. 
Житомир, вул. Чуднівська, 103,  (041) 224-14-22). Науковий керівник: 
Коробійчук В. В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Державного 
університету «Житомирська політехніка» 

 

19 Архітектура та будівництво 
Єфіменко Олена Іванівна, аспірант Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», тема дисертації: 
«Напружено–деформований стан та несуча здатність стиснутих стале 
залізобетонних елементів, армованих сталевими листами», (192 
Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ  
14.052.001 у Національному університет «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка» (м. Полтава, проспект Першотравневий, 24;  (053) 
260-87-12). Науковий керівник: Стороженко Л. І., доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» 
Іващишин Ганна Степанівна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Низькоемісійні змішані 
цементи та модифіковані бетони і будівельні розчини на їх основі», 
(192 Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.052.13 у Національному університеті «Львівська політехніка», (м. 
Львів, вул. Степана Бандери, 12,  (032) 258-27-12). Науковий 
керівник: Саницький М. А., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри будівельного виробництва Національного університету 
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«Львівська політехніка» 
 

20 Аграрні науки та продовольство 
Павлишин Святослав Володимирович, аспірант Уманського 
національного університету садівництва, тема дисертації: 
«Агробіологічне обґрунтування застосування гербіциду й регулятора 
росту рослин у посівах пшениці полби звичайної», (201 Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.003 в Уманському 
національному університеті садівництва (м. Умань, вул. Інститутська, 1, 
 (097) 477-87-63). Науковий керівник: Карпенко В.П., доктор 
сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності Уманського національного університету 
садівництва 

 

22 Охорона здоров’я 
Килимнюк Любов Олександрівна, аспірантка Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Прогнозування порушень зрощення переломів та клініко-
експериментальне обґрунтування ранньої діагностики та вибору 
методу лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.600.004 у Вінницькому національному медичному університеті 
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56;  (073) 255-37-35). 
Науковий керівник: Фіщенко В. О., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри травматології та ортопедії Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Ошурко Анатолій Павлович, аспірант ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет», тема дисертації: «Дослідження 
якісних характеристик кісткової тканини верхньої щелепи людини в 
динаміці пренатального онтогенезу», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 76.600.003 у ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет» (м. Чернівці, площа Театральна, 2;  (037)255-
37-54). Науковий керівник: Олійник І. Ю., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет» 
Дрозд Вікторія Юріївна, аспірант ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет», тема дисертації: «Особливості 
клінічного перебігу та механізмів взаємообтяження стабільної 
стенокардії напруги та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, 
шляхи патогенетичної корекції», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 76.600.004 у ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет» (м. Чернівці, площа Театральна, 2;  (037)255-
37-54). Науковий керівник: Хухліна О. С., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної 
фармакології та професійних хвороб Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» 
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Немеш Маріанна Іванівна, асистент кафедри ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», тема дисертації: «Взаємозв’язок між 
функціональним станом центральної гемодинаміки та показниками 
складу тіла у осіб молодого віку», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 61.051.005 у ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» (м. Ужгород, пл. Народна, 3,  (067)910-62-89). Науковий 
керівник: Фекета В. П. – доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри фундаментальних медичних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
Кентеш Оксана Павлівна, асистент кафедри ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», тема дисертації: «Взаємозв’язок показників 
складу тіла з функціональним станом автономної нервової системи у 
осіб молодого віку», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
61.051.002 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. 
Ужгород, пл. Народна, 3,  (067)910-62-89). Науковий керівник: Фекета 
В. П. – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 
фундаментальних медичних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
Паламарчук Ольга Сергіївна, асистент кафедри ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», тема дисертації: «Вплив діафрагмального 
дихання в режимі біологічного зворотного зв’язку на функціональний 
стан автономної нервової системи», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 61.051.003 у ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» (м. Ужгород, пл. Народна, 3,  (067)910-62-89). Науковий 
керівник: Фекета В. П. – доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри фундаментальних медичних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
Прилипко Любомира Богданівна, асистент кафедри ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», тема дисертації: 
«Порушення гомеостазу та шляхи їх корекції у пацієнтів при поєднанні 
хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.004 у ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» (м. Ужгород, пл. Народна, 3,  (0312)-61-
24-34). Науковий керівник: Архій Е. Й., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» 

 

 

28 Публічне управління та адміністрування 
Савіна Тетяна Василівна, головний спеціаліст відділу управління 
керівними кадрами департаменту управління персоналом та кадрової 
політики МОЗ України, тема дисертації: «Формування публічної 
політики з підготовки керівних кадрів для системи охорони здоров’я 
України», (281 – Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.002 в Національній академії 
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державного управління при Президентові України, (м. Київ, вул. Ежена 
Потьє, 20,  (095) 274-42-69). Науковий керівник: Васюк Н. О., 
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і 
гуманітарної політики Національної академії державного управління 
при Президентові України 

 

 

29 Міжнародні відносини 
Іванов Артем Валерійович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Міжнародні злиття 
та поглинання у вимірах ефектів від концентрації ринкової влади», (292 
Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 
11.051.004 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий 
керівник: Орєхова Т.В., доктор економічних наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародної співпраці 
Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 


