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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 

Бабчук Юрій Миколайович, аспірант Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації 
дизайнерської діяльності учнів у старшій школі», (015 Професійна 
освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.015 у Вінницькому 
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, 
(м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: 
Коломієць Д.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
образотворчого, декоративного мистецтва, технологій і безпеки 
життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

Бочков Павло Миколайович, аспірант Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації «Корекція функції 
рівноваги у дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату 
засобами адаптивного фізичного виховання» (016 Спеціальна освіта). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.020, +38(044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Науковий керівник: Мога М. Д., доктор педагогічних 
наук, доцент 
Варварук Мар’яна Мирославівна, аспірантка вечірньої форми 
навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», тема дисертації: «Методика формування діалогічної 
компетентності молодших школярів засобами українського фольклору». 

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.014 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Луцан Н.І., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових 
методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Гнатик Каталін Бейлівна, викладач кафедри Закарпатського угорського 
інституту імені Ференці Ракоці II, тема дисертації: «Розвиток 
професійного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі 
фахової підготовки» (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.009 у Мукачівському державному 
університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). 
Науковий керівник: – Теличко Н.В., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 
іноземних мов Мукачівського державного університету 
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Григоренко Тетяна Вікторівна, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації «Формування 
професійних компетентностей у психолога (спеціального, клінічного) у 
процесі навчання» (016 Спеціальна освіта). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.053.021, +38(044) 234-11-08). Науковий керівник: Руденко Л. М., 
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної 
психології та медицини Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова 
Денисенко Владислава Дмитрівна, викладач кафедри Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: 
«Спеціальна фізична підготовка нижніх акробатів на етапі попередньої 
базової підготовки», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.829.003 у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1,(044)289-40-

92). Науковий керівник: Філіппов М.М., доктор біологічних наук, 
професор, кафедри медико-біологічних дисциплін Національного 
університету фізичного виховання і спорту України 
Деркач Олександр Анатолійович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Система забезпечення якості університетської освіти в 
умовах автономізації університетів у Польщі», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.096 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239 3141). Науковий керівник: 
Марушкевич А.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Дєдух Марина Олександрівна, аспірантка Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Гендерний 
підхід до формування індивідуальної фізичної культури учнівської молоді 
у процесі фізичного виховання», (017 - Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.007 в Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1; 
 (044) 287-05-35). Науковий керівник: Круцевич Т. Ю., доктор наук з 
фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і 
методики фізичного виховання Національного університету фізичного 
виховання і спорту України 
Заблоцький Андрій Русланович, викладач кафедри Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, тема 
дисертації: «Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до 
роботи в альтернативних формах державної опіки над дітьми», (015 
Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.005 в 
Тернопільському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, (0352) 
43-58-80). Науковий керівник: Олексюк Н. С., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і 
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менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Задорожна Маргарита Вікторівна, слідчий слідчого відділення поліції 
№ 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в 
Дніпропетровській області, тема дисертації: «Формування професійної 
компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції у процесі вивчення 
фахових дисциплін», (011 «Освітні, педагогічні науки»). Спеціалізована 
вчена рада – ДФ 64.700.038  в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). 
Науковий керівник – Червоний П.Д., кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки та психології факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Зінченко Ліна Володимирівна, інженер 1 категорії Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема 
дисертації: «Формування професійної відповідальності майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти». (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.027 в 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними 
системами ім. акад. І.А. Зязюна, Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Кан Олена Юріївна, викладач кафедри Херсонського державного 
аграрно-економічного університету, тема дисертації: «Організаційно-

методичні засади підготовки майбутніх філологів у вищих навчальних 
закладах України в 1850-1917 роках», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 36.053.003 у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка (м. Дрогобич, вул. Івана 
Франка, 24;  +38(0322) 3-39-36). Науковий керівник: Слюсаренко Н. В., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету 
Кобюк Юлія Миколаївна, старший науковий співробітник відділу, 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, тема 
дисертації: «Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових 
класів в університетах Австралії» (011 – Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.451.006 в Інституті педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9;  (044) 468-33-92). Науковий керівник: 
Огієнко О. І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка 
Лісна-Міськів Наталія Євстахівна, аспірантка Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії, тема дисертації: «Праксеологічні 
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засади підготовки майбутніх медичних сестер до професійної 
діяльності», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.042 в Національному університеті 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12;  (032) 258-27-
12). Науковий керівник: Романишина Л. М., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 
Лущинська Олена Володимирівна, асистент кафедри Львівського 
національного університету імені Івана Франка, тема дисертації 
«Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів 
початкових класів у процесі професійної підготовки», (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.015 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1,  (063) 607-59-82). Науковий керівник: Ковальчук Л.О., 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Ляо Бінь, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова, тема дисертації: «Методика формування музично-
естетичної компетенції підлітків у закладах позашкільної мистецької 
освіти», (014 Середня освіта (музичне мистецтво). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.053.015 в Національному педагогічному університеті імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Щолокова О. П., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Мельничук Ольга Василівна, асистент кафедри Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, тема дисертації: 
«Система підготовки викладача англійської мови в університетах 
Великої Британії», (011 «Освітні, педагогічні науки»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 70.052.009 у Хмельницькому національному університеті, 
(м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  (0382) 675574). Науковий 
керівник: Яцишин Н.П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей Волинського 
національного університету імені Лесі Українки 

Нагорна Анастасія Юріївна, аспірантка Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Корекція 
надлишкової маси тіла жінок зрілого віку в процесі самостійних 
профілактично-оздоровчих занять», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.008 у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 
1,(044)289-40-92). Науковий керівник: Андрєєва О.В., доктор наук з 
фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, 
фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і 
спорту України 
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Новоселецька Ірина Едуардівна, методист відділу організації платних 
послуг Муніципального закладу вищої освіти «Київська Академія 
мистецтв», тема дисертації: «Розвиток художньо-творчих здібностей 
дітей п’ятого року життя засобами мистецтва» (012 Дошкільна освіта). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.004 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
 (044)272-19-02). Науковий керівник: Бєлєнька Г. В., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

Носуліч Галина Андріївна, аспірантка Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Розвиток корпоративної 
освіти в Канаді», (011 «Освітні, педагогічні науки» Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.043 в Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 

 (032) 258-27-12). Науковий керівник: Мукан Н. В., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Ображей Ольга Євгенівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Технологія прискореного навчання плавання молодших школярів в 
умовах літніх оздоровчих таборів)», (014 – Середня освіта (за 
предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 32.051.008 у Волинському національному університеті імені Лесі 
Українки (43025 м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Маляренко І.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, викладачка Комунального закладу «Херсонський фаховий 
спортивний коледж» Херсонської обласної ради 

Орду Катерина Сергіївна, викладач кафедри Одеського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Формування інформаційно-
комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній 
підготовці», (015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.011 у Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 
 (048) 732-48-02). Науковий керівник: Осипова Т. Ю., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Державного 
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» 

Петрушевський Євген Іванович, начальник Управління фізичного 
виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України, тема дисертації: «Розвиток гандболу 
в Україні в умовах глобалізації спорту», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.011 в Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури 1,  
(044)289-40-92). Науковий керівник: Борисова О. В., доктор наук з 
фізичного виховання і спорту, професор, проректор з науково-
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педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і 
спорту України 

Підлетейчук Роман Васильович, військовослужбовець Збройних сил 
України, тема дисертації: «Передумови формування системи фізичного 
виховання молоді, як об’єктивний фактор вдосконалення фізичної 
підготовки військовослужбовців», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.009 у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 03150, 

044) 287-05-35). Науковий керівник: Круцевич Т. Ю., доктор наук з 

фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і 
методики фізичного виховання Національного університету фізичного 
виховання і спорту України 
Поліковські Марина, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації «Особливості 
розвитку образного мовлення у молодших школярів зі зниженим зором» 
(016 Спеціальна освіта). Спеціалізована вчена рада в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова ДФ 26.053.023, 
 +38(044) 234-11-08). Науковий керівник: Федоренко С.В., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та 
логопсихології НПУ імені М. П. Драгоманова 

Радюк Інна Володимирівна, методист навчально-методичного відділу 
забезпечення якості вищої освіти Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Формування в 
майбутніх учителів початкової школи готовності до самоосвіти в процесі 
науково-дослідної роботи», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.009 у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (43025 м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-
01-23). Науковий керівник: Гончарук О.В., кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського 
національного університету імені Лесі Українки 

Розвадовська Тетяна Вікторівна, аспірант Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації 
«Формування відповідальності студентської молоді засобами 
наставництва» (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.053.024 в Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, +38(044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Вайнола Р. Х., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 
Руденко Юлія Василівна, аспірантка Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Корекція 
порушень біогеометричного профілю постави чоловіків зрілого віку в 
процесі занять оздоровчим фітнесом», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.010 у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 
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1,(044)289-40-92). Науковий керівник: Кашуба В.О., доктор наук з 
фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
біомеханіки та спортивної метрології Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 

Теличко Тетяна Віталіївна, методист дошкільного відділення 
Відокремленого структурного підрозділу «Гуманітарно-педагогічний 
фаховий коледж» Мукачівського державного університету, тема 
дисертації: «Формування фахової компетентності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу» (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 62.147.008 у Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, 
вул. Ужгородська 26,  (03131) 2-11-09). Науковий керівник: Гарапко 
В. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології 
та методики викладання іноземних мов Мукачівського державного 

університету 
Тінькова Дар’я Сергіївна, методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Черкаській області, тема дисертації: 
«Методика навчання стереометрії учнів професійно-технічних 
навчальних закладів машинобудівного профілю», (014 Середня освіта 
(математика)). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.001 в Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, 
бульвар Шевченка, 81;  (067) 969-46-68). Науковий керівник: 
Тарасенкова Н.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри математики та методики навчання математики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 

Фодор Каталін Бейлівна, викладач кафедри Закарпатського угорського 
інституту імені Ференці Ракоці II, тема дисертації: «Формування 
соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов на 
засадах міждисциплінарного підходу» (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.011 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 
Фоменко Лариса Миколаївна, викладач кафедри Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради, тема дисертації: «Розвиток пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.108.001 в Українській інженерно-педагогічній академії, (м. Харків, 
вул. Університетська, 16,  (066) 5946687). Науковий керівник: 
Харківська А. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Харківська Арина Ігорівна, аспірант Української інженерно-педагогічної 
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академії, тема дисертації: «Розвиток комунікативної культури майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.108.002 в Українській інженерно-педагогічній академії, (м. Харків, 
вул. Університетська, 16,  (066) 5946687 ). Науковий керівник: Лазарєв 
М.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної 
педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-
педагогічної академії 
Чен Хань, аспірантка Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського», тема 
дисертації: «Методика підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до формування національної культури школярів засобами 
народно-пісенної творчості», (014 Середня освіта (музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.007 у Державному закладі 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.; 
 (048) 732-48-02). Науковий керівник: Батюк Н. О., кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва і 
хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
Чжан Танлінь, аспірант Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Формування культури самоосвіти 
майбутніх учителів музичного мистецтва у вокально-хоровому навчанні», 
(014 Середня освіта (музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.053.017 в Національному педагогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, +38(044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Савченко Р. А., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 
диригування Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова 

Шеян Марина Олександрівна, аспірантка Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, тема дисертації: «Педагогічні умови розвитку 
здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у 
системі післядипломної педагогічної освіти», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.044 в 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12;  (032) 258-27-12). Науковий керівник: Пєхота О. М., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 

 
02 Культура і мистецтво 

Ван Мінь, заступник директора департаменту педагогічної освіти, 
доцент, Міський професійно-технічний інститут м. Лючжоу, Китайська 
Народна Республіка, тема дисертації: «Донаторський чин у розписах 
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храмового комплексу печер Дуньхуану: типологія, композиція, 
іконографія, стилістика», (023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.109.001 в 
Харківській державній академії дизайну і мистецтв (м. Харків, вул. 
Мистецтв, 8; т. (057) 706-21-03). Науковий керівник: Котляр Є. О., 
кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
монументального живопису Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв 
Каданцева Наталія Борисівна, солістка опери Одеського 

національного театру опери та балету, тема дисертації: «Камерно-
вокальна генеза та евристика оперної творчості (на матеріалі 
репертуару одеського національного театру опери та балету)» (025, 
Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.002 в 
Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової (м. 

Одеса, вул. Новосельського, 63, тел. (048)726-78-76). Науковий 
керівник: Маркова О.М., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувачка кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської 
національної музичної академії ім. А.В. Нежданової 
Кольц Ілга Петрівна, викладач циклової комісії «Народно-

інструментальне мистецтво» Миколаївського фахового коледжу 
культури і мистецтв, тема дисертації: «Миколаївська домрова школа в 
контексті професійного народно-інструментального мистецтва Півдня 
України XX – XXI століття», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.850.003 Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015, 
 (044) 2802193). Науковий керівник: Сєрова О. Ю., кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри академічного і естрадного вокалу 
та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв 
Копійка Ганна Павлівна, викладач кафедри Одеської національної 

музичної академії імені А.В. Нежданової, тема дисертації: «Органна 
творчість Жанни Демесьйо: типологічний та індивідуально-стильовий 
аспекти» (025, Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.857.003 в Одеській національній музичній академії імені 
А.В. Нежданової (м. Одеса, вул. Новосельського, 63, тел. (048)726-78-
76). Науковий керівник: Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, 
професор, проректор з наукової роботи Одеської національної 
музичної академії ім. А.В. Нежданової 

 
03 Гуманітарні науки 

Бєляєва Оксана Юріївна, старший викладач кафедри Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Категорія інформативності в сучасному британському пісенно-
драматичному дискурсі», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.010 у Харківському національному університеті імені В.Н. 
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Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий 
керівник: Самохіна В. О., доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

Бойко Ольга Олексіївна, аспірантка Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації «Реалізація категорії 
інтертекстуальності в художньому дискурсі фентезі» (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.009 в Одеському національному 
університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Французький бульвар 24/26, 
каб.112,  (067) 9046695. Науковий керівник: Кондратенко Н. В., 
завідувач кафедри прикладної лінгвістики  Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор 
Боковець Ольга Ігорівна, викладач кафедри Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Соціально-психологічні умови 
розвитку інноваційного потенціалу студентів закладу вищої технічної 
освіти», (053 Психологія), Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.035 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Волянюк Н. Ю., 
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і 
педагогіки Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Бульбачинська Ольга Іванівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Кінематографізм романів Євгена Гуцала 1980 – 1990-х 

років» (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.005 у 
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Вірченко Т. І. – доктор філологічних наук, доцент, професор 
кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 
Бучіна Катерина Володимирівна, старша викладачка кафедри 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, тема 
дисертації: «Німецькомовна фольклорна бувальщина: когнітивно-
дискурсивний підхід», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.009 у Харківському національному університеті імені В. Н. 
Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий 
керівник: Безугла Л. Р., доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

Гафу Тетяна Георгіївна, асистент кафедри Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: 
«Сучасний англомовний гастрономічний дискурс: когнітивний вимір», 
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.009 в 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м. 
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Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; (0372) 584714). Науковий керівник: 
Осовська І.М., декан факультету іноземних мов, доктор філологічних 
наук, професор, професор кафедри германського, загального та 
порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
Грузова Тетяна Сергіївна, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Церква в Україні в умовах Голодомору 
1932–1933 рр.», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.051.015 у Запорізькому національному університеті (м. 
Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 7644546). Науковий керівник: 
Ігнатуша О.М., доктор історичних наук, професор кафедри історії 
України Запорізького національного університету 
Данилів Наталія Романівна, не працює, тема дисертації: «Політика 

США щодо єврейської еміграції з СРСР (1967–1989 рр.)», (032 Історія 
та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.014 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Сіромський 
Р.Б., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри нової та 
новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Демещук Анатолій Вікторович, оглядач Українського національного 
інформаційного агентства «Укрінформ», тема дисертації: «Зовнішня 
політика Республіки Хорватія (1991-1995 рр.)», (032 Історія та 
археологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.115 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 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Іщенко Олена Анатоліївна, аспірант Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, тема дисертації 
«Проза Мирослава Дочинця: проблематика і поетика», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.026 в Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. 
Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Горболіс Л.М., доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і 
літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. 
С. Макаренка 
Клімчук Юрій Аркадійович, вчитель Кульчієвецького ліцею  
(зі структурними підрозділами гімназія і початкова школа) 
Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, тема дисертації: «Українці  
в антинацистському Русі Опору Франції та Італії в роки Другої світової 
війни», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 71.053.002 у Кам’янець-Подільському національному університеті 
імені Івана Огієнка, (м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, 
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 (03849) 33361. Науковий керівник: Філінюк А. Г., доктор історичних 
наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Ковтонюк Наталія Петрівна,  менеджер з організації консультаційних 

послуг, ФОП Острогруд А. С., тема дисертації: «Постколоніальне 
прочитання дискурсу Революції гідності», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.125 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Романенко О. В., 
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри історії 
української літератури, теорії літератури і літературної творчості 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Крамар Наталія Анатоліївна, викладач  Центру наукових досліджень 

та викладання іноземних мов Національної академії наук України, тема 
дисертації: «Саморепрезентація авторської особистості ученого: 
дискурсивні та когнітивні виміри (на матеріалі лекцій та мемуарів Р. 
Файнмана)», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.151 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Ільченко О. М., доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри іноземних мов Центру наукових досліджень та 
викладання іноземних мов Національної академії наук України 
Лозицька Марія Петрівна, аспірантка Волинського національго 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Лінгвокультурний та 

прагматичний аспекти гендерно маркованих фразеологізмів сучасної 
німецької мови», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 32.051.007 у Волинському національному університеті імені Лесі 
Українки (43025 м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Зубач О. А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри німецької філології Волинського національного університету 
імені Лесі Українки 
Матвеєва Наталя Романівна, аспірант відділу стилістики, культури 
мови та соціолінгвістики Інституту української мови Національної 
академії наук України, м. Київ, тема дисертації: «Українсько-російський 
білінгвізм і диглосія  в сучасному комунікативному просторі Києва», 
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.006 в 
Тернопільському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, 
(0352) 43-58-80). Науковий керівник: Масенко Л. Т., доктор 
філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української 
мови  
Мітракова Оксана Олегівна, керівник гуртка Центру дитячої та 
юнацької творчості, тема дисертації: «Інтерпретація образу Орфея в 
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європейській прозі ХХ століття», (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 18.092.001 Бердянського державного педагогічного 
університету , (м. Бердянськ, Запорізька область, вул. Шмідта 4, 71100, 
 (06153) 36244). Науковий керівник: Школа І.В., кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики 
викладання Бердянського державного педагогічного університету 
Нечай Наталія Вадимівна,  асистент кафедри Херсонського 
державного університету, тема дисертації: «Драматичний текст як 
об’єкт перекладу: лінгвокультурологічний аспект», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.146 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  Гізер Валерія 
Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Петренко Анастасія Сергіївна, тимчасово не працює. Назва 

дисертації: «Біблійна фразеологія в сучасній українській мові: склад, 
семантична структура, динаміка, функціонування». Шифр та назва 
спеціальності – 035 «Філологія». Спецрада ДФ 26.173.002 Інституту 
української мови Національної академії наук України (01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4; тел. (044)2791885). Науковий керівник: 
Єрмоленко С.Я., доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу 
стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української 
мови Національної академії наук України 
Пірко Марія Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя 
Стефаника, тема дисертації: «Українська книговидавнича справа в 

Галичині (1919–1939 рр.): історичні умови, проблематика, внесок у 
національний рух», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.051.012 у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий 
керівник: Якимович Б.З., доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри бібліотекознавства та бібліографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

Хайдар Даріна Мохамедівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Вербальні та невербальні засоби вираження згоди/незгоди в сучасних 
соціолектах Франції», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.136 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Крючков Г.Г., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри романської філології 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Чайка Владислава Володимирівна, старший викладач кафедри 
Національного університету біоресурсів і природокористування, тема 
дисертації: «Розвиток музичної культури української діаспори країн 
Північної Америки (другої половини ХХ – початок ХХІ століть)», (032 
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Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.053.009 у 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України (08401, 
Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30; (04567) 5-63-89, 
факс: 5-63-94). Науковий керівник: Литвин С.Х., доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв 
Шевченко Володимир Володимирович, науковий співробітник БО 
«БФ «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», тема дисертації: 
«Діяльність польської розвідувальних служб на території УСРР (1921-
1932 рр.)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 
26.001.129 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 
Шило Світлана Борисівна, старший викладач кафедри Комунального 
навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників», тема дисертації: «Вербалізація 
спонукальної модальності в агітаційно-політичному дискурсі», (035 
Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.002 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, 
бульвар Шевченка, 81,  (0472) 35-53-96. Науковий керівник: 
Шитик Л.В., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
Яковенко Яніна Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Візія Речі Посполитої в історичній прозі Францішека Равіти-
Гавронського», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.126 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Радишевський Р.П., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри полоністики Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Ларін Дмитро Ігорович, завідувач навчальної лабораторії загальної 
психології іменi професора Г.І.Челпанова факультету психології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема 
дисертації: «Період «відкритої психологічної кризи» як чинник 
становлення сучасного етапу психологічної науки в Україні», (053 
Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.131 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
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Данилюк І. В., доктор психологічних наук, професор,  декан факультету 
психології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Шаповал Богдан Сергійович, генеральний директор Громадської 

спілки «Ю-Фуд», тема дисертації: «Розвиток експорту агропродовольчої 
продукції», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.350.007 
в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» (м. 
Київ, вул. Героїв Оборони, 10,  (044) 258-31-80). Науковий керівник: 
Саблук В. П., кандидат економічних наук, старший науковий 
співробітник, член Громадської організації «Незалежне експертне 
агенство» 
Кльоба Тарас Львович, аспірант Державної установи «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», тема 
дисертації: «Регулювання фінансових дисбалансів ендогенно 
орієнтованого розвитку регіонів України», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.001 в Державній установі 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України», (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4,  (032) 270-71-68. 
Науковий керівник: Возняк Г. В., доктор економічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
регіональної фінансової політики Державної установи «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
Свистула Оксана Михайлівна, – асистент кафедри загальноі і 
диференціальної психології Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, тема 

дисертації: «Стильові характеристики особистості, яка приймає 
рішення» (053 – «Психологія»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.053.014 у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
(м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Тел. (048) 7324802). 
Науковий керівник: Санніков Олександр Ілліч, доктор психологічних 
наук, професор, професор кафедри теорії та методики практичної 
психології Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
Гарькавий Євгеній Миколайович, ад’юнкт (штатний) науково-

організаційного відділення Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Стратегічні комунікації як інструмент досягнення спроможностей сил 
оборони України», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.149 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Хилько М. І., доктор 
філософських наук, професор, професор кафедри політології 
філософського факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Козлова Анна Георгіївна,  судовий експерт сектору мистецтвознавчих та 
психологічних досліджень відділу мистецтвознавчих, психологічних 
досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності лабораторії 
досліджень у сфері інформаційних технологій Державного науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, тема дисертації: 
«Психологічна оцінка ознак психотравмування дитини внаслідок 
сексуального насильства», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.130 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 
2393141). Науковий керівник: Васьківська Світлана Василівна., 
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психодіагностики та клінічної психології факультету психології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Дрозд Лідія Вікторівна, фахівець медичного центру KSU medical, 

Херсонський державний університет, тема дисертації: «Формування 
життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними 
порушеннями» (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 67.051.001 в Херсонському державному університеті (м. Херсон, 
вулиця Університетська, 27,  (0552) 32-67-08. Науковий керівник: 
Бистрова Ю. О., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
корекційної освіти Херсонського державного університету 

Хубетов Олександр Вільєвич, старший майстер Державного 
навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості», тема дисертації: «Когнітивні чинники 
адаптивності безробітних в умовах професійного перенавчання», (053 
Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.010 в Інституті 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство 
соціальної політики України, 03030, м. Київ, вулиця Нововокзальна 17; 
тел. (044) 536-14-85. Науковий керівник: Пріб Г. А., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України 

Дубяга Яна Іванівна, провідний фахівець з профорієнтації відділу 
активної підтримки безробітних Оріхівської районної філії Запорізького 
обласного центру зайнятості, тема дисертації: «Емоційний інтелект як 
чинник професійної самореалізації фахівців державної служби 
зайнятості», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.891.008 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України, Міністерство соціальної політики України, 03030, м. Київ, 
вулиця Нововокзальна 17; тел. (044) 536-14-85. Науковий керівник: 
Ткалич М. Г., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України 
Молотокас Антоніна Андріївна, асистент кафедри психодіагностики 
та клінічної психології факультету психології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Особливості 
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тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності», (053 
Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.132 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Діденко Сергій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, доцент 
кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету психології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Борщенко Тетяна Ігорівна, державний експерт експертної групи з 
питань рівня життя та соціальних стандартів Директорату стратегічного 
планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства 
соціальної політики України, тема дисертації: «Забезпечення 
суспільного добробуту в трансформаційній економіці», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.112 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 

64/13, 01601,  (044) 239-31-41). Науковий керівник: Слухай С. В., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної 
теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Стенічева Інна Борисівна, асистент кафедри економіки та 

підприємництва Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», тема 
дисертації: «Формування інноваційного простору соціально-економічної 
системи регіону», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.025 у Державному вищому навчальному закладі «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 
Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Ольшанська О. В., доктор економічних наук, професор, декан 
факультету економіки та бізнесу Київського національного університету 
технологій та дизайну 
Конакова Катерина Миколаївна, провідний науковий співробітник 

відділу модернізації механізмів управління економікою Державного 
науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання 
економіки, тема дисертації: «Формування інвестиційної привабливості 
національної економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 79.051.003 в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник: 
Ходжаян А. О., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Утеченко Дар’я Миколаївна, асистент кафедри менеджменту 

Білоцерківського національного аграрного університету, тема 
дисертації: «Відтворення людського капіталу сільських територій», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.821.001 у 
Білоцерківському національному аграрному університеті (Київська обл., 
м. Біла Церква, пл. Соборна 8/1,  (04563) 5-12-88). Науковий 
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керівник: Гринчук Ю. С., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту Білоцерківського національного аграрного 
університету 

Грабовенко Олександр Володимирович, перший заступник 

директора ТОВ «СПЕЦПОЖЗАХИСТ-Україна», тема дисертації: 
«Економічне управління диверсифікацією діяльності підприємства», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.022 в 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Гребешкова О. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
бізнес-економіки та підприємництва Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 

Пилипченко Олег Олександрович, керуючий Адвокатського бюро 
«Олега Пилипченка», адвокат, тема дисертації: «Протидія тінізації 
економіки України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.134 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239-31-
41). Науковий керівник: Бегма В. М, доктор економічних наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу оборонно-
промислової та війського технічної політики Центру безпекових 
досліджень Національного інституту стратегічних досліджень 
Затонацький Дмитро Артемович, аспірант Національного інституту 
стратегічних досліджень, тема дисертації: «Організаційно-економічний 

механізм управління кадровою безпекою державних підприємств», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.133 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239-31-41). Науковий 
керівник: Власюк О. С., доктор економічних наук, професор, радник  
Національного інституту стратегічних досліджень 
Крапивіна Дар’я Аркадіївна тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Інноваційне управління регіональними медіа платформами в умовах 
перманентних кризових явищ», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 38.134.001 в Миколаївському національному університеті імені 
В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24  (0512) 37-88-
38). Науковий керівник Іртищева І. О. завідувач кафедри менеджменту, 
доктор економічних наук, професор Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова 
Чупрін Євген Сергійович, аспірант кафедри економіки та бізнесу 

Харківського національного університету будівництва та архітектури, 
тема дисертації: «Формування системи забезпечення економічної 
безпеки підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.056.005 в Харківському національному університеті будівництва 
та архітектури, (м. Харків, вул. Сумська, 40,  (057) 706-20-81). 
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Науковий керівник: Кондратенко Д. В., кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту Харківського 
національного університету будівництва та архітектури 

Білоус Яна Юріївна, старший викладач кафедри публічного 

управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля, тема дисертації: 
«Організаційно-економічне забезпечення розвитку об’єднаних 
територіальних громад», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 29.051.004 у Східноукраїнському національному університеті імені 
Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. 
Центральний, 59А,  (050) 913-36-84). Науковий керівник: Галгаш Р. А., 
доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник 
відділу проблем міжрегіонального співробітництва Державної установи 
«Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН 

України» 
Павленко Ганна Володимирівна, викладач кафедри прикладної 
психології факультету психології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Особистісні 
диспозиції як ресурс психологічного благополуччя в умовах 
невизначеності», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.008 у Харківському національному університеті імені              
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Кряж Ірина Володимирівна, доктор психологічних 
наук, доцент, професор кафедри прикладної психології факультету 
психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Лисенко Дмитро Павлович, ад’юнкт наукового відділу організації 
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-
методичного центру організації наукової та науково-технічної 
діяльності Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, тема дисертації: «Психологічні особливості розвитку 
довіри в системі взаємин «командир – підлеглий» у бойових умовах», 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.709.011 у 
Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28,  (044) 271-
0632). Науковий керівник: Стасюк Василь Васильович, доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри морально-
психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного 
інституту Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського 
Алексанян Армен Гамлетович, аспірант Університету банківської 

справи, тема дисертації: «Розширення можливостей людського 
розвитку в умовах переходу до інформаційної економіки», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.008 
Університету банківської справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, 
 (068) 150-86-99). Науковий керівник: Кравченко І. С., доктор 
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економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та 
соціального забезпечення Навчально-наукового інституту економічних 
та соціальних відносин Університету банківської справи 

Завалій Тетяна Олександрівна, аспірант Державного університету 

«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Вартісно-орієнтоване 
управління клієнтським капіталом підприємства», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.003 в Державному університеті 
«Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. Чуднівська,  0412 24-
14-22). Науковий керівник: Шиманська К. В., доктор економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних 
економічних відносин Державного університету «Житомирська 
політехніка» 
Милашенко Катерина Олександрівна, фізична особа, підприємець, 

тема дисертації: «Роль самоактуалізації в системі екзистенційних 
ресурсів особистості у дорослих», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена рада      ДФ 27.053.006 в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. 
Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, тел. (068) 805 84 41). Науковий 
керівник: Седих Кіра Валеріївна, доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології Полтавського національного 
педагогічного університету імені  В. Г. Короленка 
Манжара Світлана Олегівна, викладач кафедри психології, глибинної 
корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького, тема дисертації: «Глибинне пізнання дуалізму 
психіки особистості», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада     

ДФ 27.053.005 в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав, 
вул. Сухомлинського, 30,   тел. (068) 805 84 41). Науковий керівник: 
Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, професор, 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Михайлів Світлана Вікторівна, працівник громадської організації 
«Український інститут психотерапії залежності», тема дисертації:  
«Динаміка особистісного росту у хімічно залежних осіб в умовах роботи 
центрів соціально-психологічної реабілітації», (053 Психологія).  
Спеціалізована вчена рада     ДФ 27.053.007 в ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» (м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, тел. (068) 805 84 
41). Науковий керівник: Седих Кіра Валеріївна, доктор психологічних 
наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Ковчуга Лариса Іванівна, провідний економіст відділу проблем 
регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки 
промисловості, тема дисертації: «Інноваційний розвиток як чинник 
підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.151.001 в Інституті 
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економіки промисловості НАН України (м. Київ, вул. Марії Капніст, 2,  
(044) 200-55-71). Науковий керівник: Ляшенко В. І., доктор економічних 
наук, професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики і 
розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості 

Воргач Олена Анатоліївна, молодший науковий співробітник відділу 
фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу 
Інституту економіки промисловості, тема дисертації: «Методи 
прибуткового оподаткування у стимулюванні розвитку людського 
капіталу», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.151.002 в 
Інституті економіки промисловості НАН України (м. Київ, вул. Марії 
Капніст, 2,  (044) 200-55-71). Науковий керівник: Чекіна В. Д., 
кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу 
фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу 
Інституту економіки промисловості  

Гончар Світлана Йосипівна, аспірантка кафедри менеджменту і 
міжнародного підприємництва Навчально-наукового інституту 
економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 
політехніка», тема дисертації: «Формування моделей кредитно-
інвестиційної політики в національній економіці», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.048 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
 (032) 258-27-12). Науковий керівник: Кузьмін О. Є., доктор 
економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 
економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 
політехніка» 

Туран Угур, аспірант Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Формування та 
оцінювання показників сталого розвитку підприємств енергетичного 
сектора», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.041 в 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2;  (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Савченко О. І., кандидат економічних наук, доцент, професор 
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних 
економічних відносин Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Мартиненко Аліна Василівна, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Економічна оцінка промислових інновацій на окремих стадіях 
життєвого циклу товару», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.050.040 в 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» 
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Павлюк Оксана Дмитрівна, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації 
«Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ», (053 
Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.005 у Державному 
закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти», (м. Київ, Вул. 
Січових стрільців 52-а,   (044) 484-10-96). Науковий керівник: О. І. 
Бондарчук доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
Пашаєва Ксенія Фаіківна, аспірантка Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації: «Чинники політичної 
трансформації країн Південного Кавказу», (052 Політологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.008 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова (м. Одеса, вул. Французький бульвар 
24/26,   +38067 486-20-96). Науковий керівник: Брусиловська О. І., 

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 
відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
Аржевічев Дмитро Вікторович,  директор комунального підприємства 
Кам’янської міської ради «Екосервіс», тема дисертації: «Еколого-
економічний аналіз наслідків захоронення відходів уранового 
виробництва на урбанізованих територіях», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.002 у Національному технічному 
університеті «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19,  (056) 746-22-00). Науковий керівник: 
Вагонова О.Г., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

Радіонова Антоніна Сергіївна, науковий співробітник Науково-
дослідного інституту економічного розвитку Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Потенціал інформаційної 
економіки в подоланні нерівності в суспільстві», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.032 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: Москаленко О. М., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри економічної теорії Державного 
вищого навчального закладу «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

Кондро Ігор Володимирович, начальник Головного управління ДФС у 
Львівській області, тема дисертації: «Механізми зниження 
імпортозалежності вітчизняної економіки в умовах формування 
інноваційної моделі розвитку», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.725.023 у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26;  (097) 402-
77-42). Науковий керівник: Ревак І. О., доктор економічних наук, 
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професор, професор кафедри соціально-гуманітарної підготовки 
факультету № 3 ІПФПНП Львівського державного університету 
внутрішніх справ МВС України 

 

07 Управління та адміністрування 

Божков Дмитро Сергійович, фахівець з методів розширення ринку 
збуту (маркетолог) ТОВ «АРТІ», тема дисертації: «Теоретико-методичні 
засади маркетингового ціноутворення промислових підприємств», 
(075 Маркетинг). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.039 в 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Шипуліна Ю. С., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового 
менеджменту Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
Буднік Ірина Володимирівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними 
активами», (071 Облік та оподаткування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.055.004 в Одеському національному економічному університеті, 
(м. Одеса, вул. Преображенська, 8,  (097) 544-20-85). Науковий 
керівник: Лоханова Н. О., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського 
національного економічного університету 

Вдовенко Ірина Сергіївна, економіст договірного відділу 
ЖК «Respublika», тема дисертації: «Фінансові механізми розвитку 
підприємств аграрного сектора економіки», (072 Фінанси, банківська 
справа та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.350.003 в 
Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10,  (044) 258-31-80). Науковий 
керівник: Лупенко Ю. О., доктор економічних наук, професор, директор 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 
Зюзін Віталій Олегович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Фінансове забезпечення реалізації державних соціальних програм в 
Україні», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.013 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 державних, місцевих та корпоративних 
фінансів Університету митної справи та фінансів 
Ковальчук Ольга Антонівна, аспірант Державного університету 

«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Розвиток бренд-
менеджменту підприємств», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 14.052.004 в Державному університеті “Житомирська 
політехніка” (м. Житомир, вул. Чуднівська,  (0412) 24-14-22). 
Науковий керівник: Тарасюк Г. М., доктор економічних наук, професор, 
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декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного 
університету «Житомирська політехніка» 

Костюк-Пукаляк Оксана Михайлівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Грошові потоки електронного бізнесу», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.052.047 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  (032) 258-27-12). Науковий керівник: 
Хома І. Б., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
фінансів Національного університету «Львівська політехніка» 

Мільчева Вікторія Василівна, аспірант Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації: «Розвиток інноваційної 
діяльності виноробних підприємств в умовах економічної 
нестабільності», (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.005 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112,  (048) 
712-41-40). Науковий керівник: Лагодієнко В. В., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і 
торгівлі Одеської національної академії харчових технологій 
Момот Дарина Тарасівна, аспірантка Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова, тема 
дисертації: «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
фінансовою безпекою арт-інвестування», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.006 у Харківському 
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). 

Науковий керівник: Сухонос М. К., доктор технічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова 
Притис Вадим Ігорович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Безпекоорієнтоване управління промисловими підприємствами в 
умовах глобалізаційних викликів», (073 Менеджмент). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 70.052.010 у Хмельницькому національному 
університеті (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  (096) 365-70-
16). Науковий керівник: Гавловська Н. І., д.е.н., професор, професор 
кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної 
справи Хмельницького національного університету 

Седіков Денис Вадимович, аспірант Одеської національної академії 
харчових технологій, тема дисертації: «Інноваційні підходи формування 
логістичних ланцюгів підприємств зернового ринку», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.007 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112,  (048) 
712-41-40). Науковий керівник: Савенко І. І., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики Одеської 
національної академії харчових технологій 
Смертенюк Ігор Ігорович, аспірант Уманського національного 
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університету садівництва, тема дисертації: «Інноваційний розвиток 
сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін», 
(076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 74.844.008 в Уманському національному університеті 
садівництва, (Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1,  (04744) 
3-20-11). Науковий керівник: Бурляй О. Л., кандидат економічних наук, 
професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності Уманського національного університету садівництва 
Сокуренко Ігор Анатолійович, аспірант Одеського національного 

економічного університету, тема дисертації: «Прийняття управлінських 
рішень на стадії зростання підприємств малого бізнесу», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.055.005 в 
Одеському національному економічному університеті, (м. Одеса, 
вул. Преображенська, 8,  (097) 544-20-85). Науковий керівник: 

Кузнецова І. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту організацій Одеського національного економічного 
університету 
Хіоні Георгій Олександрович, молодший науковий співробітник 
відділу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», 
тема дисертації: «Управління ефективністю інвестицій у придбання і 
модернізацію майнових об’єктів агробізнесу», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.350.004 в Національному науковому 
центрі «Інститут аграрної економіки» НААН (м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10,  (044) 258-31-80). Науковий керівник: Кісіль М. І., 
кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу 
інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки» 
Черешневий Олександр Ігорович, помічник начальника інституту з 
фінансово-економічної роботи – начальник фінансово-економічної 
служби Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут, тема дисертації: «Облік необоротних матеріальних активів 
в бюджетних установах», (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.350.005 в Національному науковому центрі «Інститут 
аграрної економіки» НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10,  (044) 
258-31-80). Науковий керівник: Здирко Н. Г., доктор економічних наук, 
доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького національного 
аграрного університету 

Чимош Катерина Станіславівна, аспірант Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки», тема дисертації: «Адаптивне 
управління транспортною логістикою в підприємствах сільського 
господарства», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.350.006 в Національному науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки» НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10,  (044) 258-31-80). 
Науковий керівник: Забуранна Л. В., доктор економічних наук, 
професор, народний депутат України 
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Шпак Ярослав Олександрович, молодший науковий співробітник 
науково-дослідної частини Західноукраїнського національного 
університету, м. Тернопіль, тема дисертації: «Організаційно-
економічний механізм управління промисловим підприємством», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.008 у 
Хмельницькому національному університеті (м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11,  (096) 365-70-16). Науковий керівник: 
Брич В. Я., доктор економічних наук, професор, директор навчально-
наукового інституту інноваційних освітніх технологій 
Західноукраїнського національного університету 

 
08 Право 

Береза Валерій Володимирович, начальник Управління протидії 
кіберзлочинам в Харківський області Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України, тема дисертації: «Адміністративно-
правовий статус Департаменту кіберполіції Національної поліції 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.037 в 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – 
Салманова О.Ю., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
Бориславський Ростислав Андрійович, секретар судового засідання 
Львівського апеляційного суду, тема дисертації: «Диференціація 
відповідальності за знищення та пошкодження майна за кримінальним 
правом України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.725.016 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (097) 402-77-
42). Науковий керівник: Созанський Т.І., кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету 
№1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 
Львівського державного університету внутрішніх справ 
Ботякова Вікторія Вікторівна, аспірант Приватного акціонерного 
товариства «Вищий навчальний заклад «Національна академія 
управління», тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика 
діяння ненадання допомоги хворому медичним працівником», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.855.001 Університету 
державної фіскальної служби України, (м. Ірпінь, вул. Університетська, 
31, 08205,  (04597) 60300). Науковий керівник: Матвійчук В.К., доктор 
юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти 
України, професор кафедри кримінального права, процесу та 
криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Бурбела Віктор Любомирович, священнослужитель Храму 
Преображення Харківської єпархії Української православної церкви, 
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тема дисертації: «Вплив християнського віровчення на формування і 
розвиток держави в історії правової думки: традиції та новації», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.039 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Невзоров Ігор 
Львович, кандидат юридичних наук, професор кафедри теорії та історії 
держави і права факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
Бурлака Ярослав Анатолійович, слідчий з ОВС другого відділу 

розслідування кримінальних проваджень слідчого управління 
фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській 
області, тема дисертації: «Процесуальна самостійність слідчого в 
кримінальному провадженні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
– ДФ 64.700.040 в Харківському національному університеті внутрішніх 

справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий 
керівник – Гусаров Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри адміністративного права та процесу 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Вітер Дмитро Вадимович, прокурор Київської окружної прокуратури 
міста Харкова Харківської області, тема дисертації: «Використання 
судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері 
фінансування соціальних цільових програм», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.005 в Національному науковому 
центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 
Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; 
тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Петрова І. А., доктор 
юридичних наук, професор, головний науковий співробітник 
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса» 

Войтович Євген Михайлович, старший слідчий слідчого відділення 
відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП 
в Рівненській області, тема дисертації «Методика розслідування 
насильницького зникнення людини», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.040 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Сокиран Ф. М., кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної 
академії внутрішніх справ 
Гданський Назар Миколайович, аспірант Закладу вищої освіти 

«Львівський університет бізнесу та права», тема дисертації: 
«Організаційно-правові засади зміцнення авторитету судової влади в 
Україні», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.140.004 
Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» (м. 
Львів, вул. Кульпарківська, 99, 79021, тел.: (032) 292-87-08). Науковий 
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керівник:  Гарасим П. С., кандидат юридичних наук, доцент, 
підполковник поліції, начальник Львівського районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області 

Гезь Павло Олегович, голова адвокатського об’єднання «ZakON», 

тема дисертації: «Адміністративно-правова протидія правопорушенням 
у сфері державної реєстрації в Україні» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.727.013 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; 
(056) 377-34-80). Науковий керівник: Юнін О.С., доктор юридичних наук, 
професор, директор навчально-наукового інституту заочного навчання 
та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 
Гетьман Анастасія Дмитрівна, юристконсультант в ТОВ «КК 

«Бізнесгрупінвест», тема дисертації «Запобігання злочинам, що 
вчиняються шляхом незаконного заволодіння паспортом або іншим 
важливим особистим документом», (081 - Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.041 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Левченко Ю.О., кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
Національної академії внутрішніх справ 
Говорова Катерина Ігорівна, науковий співробітник Національного 
наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. 
Бокаріуса» Міністерства юстиції України, тема дисертації: «Теоретичні 
та загально-методичні положення судової економічної експертизи 

документів фінансово-кредитних операцій», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.006 в Національному науковому 
центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 
Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; 
тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Петрова І. А., доктор 
юридичних наук, професор, головний науковий співробітник 
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 
Горбань Євген Анатолійович, провідний юрист Державного 
університету інфраструктури та технологій, тема дисертації: 
«Державний контроль за ефективністю управлінських рішень суб’єктів 
господарювання як гарантія зменшення податкових правопорушень», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.028 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: Беззубов Дмитро 
Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного та адміністративного права Державного університету 
інфраструктури та технологій 
Горкава Вікторія Юріївна, суддя Печерського районного суду м. 
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Києва. Тема дисертації: «Судовий розгляд справ про адміністративні 
правопорушення у сфері дорожнього руху» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.034 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Крупнова Любов Л.В., доктор юридичних наук, 
доцент, заслужений юрист України, доцент кафедри кримінального 
права і правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем'янчука 
Грошева Олена Юріївна, голова Харківського апеляційного суду, тема 

дисертації: «Організаційно-правові, загально-методичні засади 
комплексної судової біолого-трасологічної експертизи та її оцінка 
судом», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.002 в 
Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, 

вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: 
Сімакова-Єфремян Е. Б., доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, заступник 
директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут 
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

Демідова Владислава Вадимівна, ад’юнкт кафедри 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Криміналістична характеристика та особливості жорсткого 
поводження з тваринами», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.727.014 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). 
Науковий керівник: Чаплинський К.О., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки  
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Джабурія Олена Олександрівна, аспірантка Національного 
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації 
«Організаційні форми адвокатської діяльності», (081 – «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.022 в Національному 
університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23; тел. +380502851816). Науковий керівник –  Бакаянова Н.М., 
доцент, доктор юридичних наук, завідувач кафедри організації судових, 
правоохоронних органів та адвокатури Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

Жерж Людмила Анатоліївна, економіст з фінансової роботи ПП 
«Будпостач», тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика 
та запобігання злочинам, пов’язаним з незаконною трансплантацією», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.855.002 Університету 
державної фіскальної служби України, (м. Ірпінь, вул. Університетська, 
31, 08205,  (04597) 60300). Науковий керівник: Топчій В.В., доктор 
юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор 
Навчально-наукового інституту права 
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Журавель Олександр Анатолійович, старший викладач кафедри 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 
громадян на самозахист», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.727.015 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-
80). Науковий керівник: Собакарь А.О., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та 
адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 
Замула Богдан Анатолійович, заступник начальника Святошинського 
УП ГУНП у м. Києві – начальник слідчого відділу, тема дисертації 
«Методика розслідування вбивств, вчинених іноземцями на території 
України», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.042 в 

Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Чорноус 
Ю.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх 
справ 

Зубачик Наталія Богданівна, суддя Галицького районного суду 
м. Львова, тема дисертації: «Набуття права власності на підставі 
набувальної давності», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.051.010 у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). 
Науковий керівник: Оприско М. В., кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Коба Марія Миколаївна, старший викладач Київського факультету 
Національної академії Національної гвардії України. Тема дисертації: 
«Правова культура військовослужбовців Національної гвардії України 
та напрями її формування: теоретико-правовий аспект» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.025 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Кучук А.М., доктор юридичних наук, професор, 
доцент кафедри права та методики викладання правознавства 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
Ковальов Юрій Юрійович, перший заступник керівника 

Кіровоградської обласної прокуратури, тема дисертації: «Використання 
спеціальних знань під час розслідування корупційних злочинів», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.003 в Національному 
науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. 
Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-
а; тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Даньшин М. В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри Військово-юридичного 
інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 
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Мудрого 
Коломієць Аліна Миколаївна, секретар спеціалізованої вченої ради 

навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого 
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом». Тема дисертації: «Криміналістична 
характеристика та розслідування незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у місцях масового перебування громадян» (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.033 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 
228-10-31). Науковий керівник: Князєв С.В., кандидат юридичних наук, 
заступник начальника Державної установи Центр обслуговування 
підрозділів Національної поліції України 
Комарницький Денис Сергійович, директор ТОВ «Центр розвитку 

економіки та права», тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
державної підтримки експорту в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.006.027 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: Омельченко Андрій Володимирович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового 
права Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України 
Кондро Ігор Володимирович, начальник Головного управління ДФС у 
Львівській області, тема дисертації: «Механізми зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки в умовах формування 
інноваційної моделі розвитку», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.725.023 у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (097) 
402-77-42). Науковий керівник: Ревак Ірина Олександрівна, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри соціально-
гуманітарної підготовки факультету № 3 ІПФПНП Львівського 
державного університету внутрішніх справ 
Корнійченко Анастасія Олександрівна, асистент кафедри 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. Тема дисертації: «Адміністративно-правовий 
механізм запобігання булінгу в Україні» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 23.053.007 в Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (25006, 
м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, тел. (0522) 32-08-89, факс (0522) 
32-08-89). Науковий керівник: Соболь Є.Ю., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Кошелєв Артем Олександрович, тимчасово не працює, тема 
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дисертації: «Біографічна культура і формування образу історичної 
особистості в американському суспільстві (ХХ – поч. ХХІ ст.)», (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.114 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська 64/13, 01601,  (+38 (044)239-31-41). Науковий 
керівник: Грищенко Т. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Кривошеєв Костянтин Олександрович, аспірант Сумського 

державного університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові 
засади діяльності єдиного правоохоронного органу, що забезпечує 
фінансову безпеку України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 55.051.012 у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). Науковий керівник Гаруст 

Ю.В., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки Сумського державного університету 
Кудрявцева Ганна Ігорівна, начальник відділення розслідування 
злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи Броварського 
районного управління поліції ГУНП в Київській області, тема дисертації: 
«Формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів 
Національної поліції у процесі фахової підготовки», (011 «Освітні, 
педагогічні науки»). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.043 в 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Ізбаш 
Світлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної 
гвардії України 
Кучер Василь Михайлович, керівник «Адвокатського бюро Василя 
Кучера», тема дисертації «Запобігання незаконному заволодінню 
вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими 
речовинами», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.043 
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Левченко 
Ю.О., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії 
внутрішніх справ 

Лебедєва Наталія Василівна, ад’юнкт Національної академії 
внутрішніх справ, тема дисертації «Адміністративно-правове 
регулювання взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства», 
(081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.045 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Варивода 
В.І., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
поліцейського права Національної академії внутрішніх справ 
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Лопушинський Тарас Андрійович, аспірант Закладу вищої освіти 
«Львівський університет бізнесу та права», тема дисертації: «Державна 
судова адміністрація України як суб’єкт забезпечення умов для повного 
і незалежного здійснення правосуддя», (081 «Право»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.140.004 Закладу вищої освіти «Львівський 
університет бізнесу та права» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 99, 79021, 
тел.: (032) 292-87-08). Науковий керівник:  Семчук Ю. І., кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри судоустрою, прокуратури та 
адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та 
права» 
Махаринець Михайло Євгенович, старший детектив Національного 
антикорупційного бюро України, тема дисертації «Еволюція правового 
регулювання земельних відносин на Волині в 1939 – 1960-х роках», 
(081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.047 в 

Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник 
Шкуратенко О.В., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
історії держави та права Національної академії внутрішніх справ 
Назарук Сергій Леонідович, начальник відділу нагляду за 

додержанням законів територіальними органами поліції 
Кіровоградської обласної прокуратури. Тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури 
України та провідних країн Європейського Союзу: порівняльне 
дослідження» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.007 в 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, 
тел. (0522) 32-08-89, факс (0522) 32-08-89). Науковий керівник: Окопник 
О.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри галузевого 
права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Осадчий Юрій Іванович, аспірант Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації: «Розслідування 
злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.016 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23; тел. +380502851816). Науковий керівник –  
Дришлюк І.А., доцент кафедри кримінального права, кримінального 
процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова 

Певко Станіслав Геннадійович, викладач кафедри Харківського 
національного університету внутрішніх справ, тема дисертації: 
«Оціночні поняття у правозастосуванні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада – ДФ 64.700.039 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
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(057)7398299). Науковий керівник – Шевченко А.Є., доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії, 
історії права і держави та конституційного права Університету 
державної фіскальної служби України 

Потапенко Андрій Вікторович, суддя Ржищевського міського суду 
Київської області, тема дисертації: «Визначення судом ефективного 
способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить 
закону», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.007 у 
Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака (м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;  
+380442867098). Науковий керівник: Берестова Ірина Еріївна, доктор 
юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 
юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, 
судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Пучко Дмитро Володимирович, начальник другого відділу 
процесуального керівництва управління процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях слідчих територіального управління 
Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури, тема 
дисертації: «Судова будівельно-технічна експертиза як джерело 
доказів під час розслідування злочинів у сфері будівництва», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.004 в Національному 
науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. 
Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-
а; тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Сімакова-Єфремян Е. Б., 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений 
діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи 
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 
Слінько Катерина Миколаївна, секретар судового засідання 

Господарського суду Харківської області, тема дисертації: 
«Процесуальний статус учасників кримінального процесу», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.032 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Філін Дмитро 
Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу та оперативно розшукової діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Сосула Олександр Олександрович, помічник судді Західного 
апеляційного господарського суду, тема дисертації: «Цивільно-правові 
способи розпорядження корпоративними правами», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.011 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Коссак 
В.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного 
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права та процесу юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

Стеблянко Аліна Володимирівна, аспірант Сумського державного 
університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо 
протидії легалізації злочинних доходів», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 55.051.013 у Сумському державному університеті (м. 
Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий 
керівник: Рєзнік О.М., доктор юридичних наук, доцент, секретар 
Сумської міської ради 
Стефанчишен Роман Володимирович, генеральний директор ТОВ 
«Фанчі-Інвест». Тема дисертації: «Міжнародно-правове регулювання 
боротьби з піратством та актами тероризму на морі» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.031 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, 
професор кафедри державознавства та права Одеського 
регіонального інституту державного управління НАДУ при 
Президентові України 

Стиранка Михайло Богданович, юрисконсульт ДП «Укрспирт», 
керівник Адвокатського об’єднання «Стандарт»,  тема дисертації: 
«Кримінально-правова характеристика сепаратизму в Україні», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.020 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. 
Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (097) 402-77-42). Науковий керівник: 

Яремко Галина Зіновіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету 
Львівського державного університету внутрішніх справ 
Сугоняко Наталія Володимирівна, аспірант Сумського державного 
університету, тема дисертації: «Інформаційна діяльність суду в 
Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.014 у 
Сумському державному університеті       (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-42). Науковий керівник: Старинський М.В., 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського 
державного університету 

Черевко Марина Олександрівна, провідний юрисконсульт ДП 
«Укрсервіс Мінтрансу», тема дисертації «Конституційне право людини 
на таємницю листування, телефонні розмови, телеграфну та іншу 
кореспонденцію та його забезпечення в Україні», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.048 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник Халюк С.О., кандидат юридичних 
наук, доцент, докторант Національної академії внутрішніх справ 
Щербань Євгенія Володимирівна, помічник судді Окружного 
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адміністративного суду міста Києва, тема дисертації «Конституційно-
правове забезпечення імплементації Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.049 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник Камінська Н.В., доктор юридичних наук, професор, головний 
науковий консультант відділу моніторингу законодавства Інституту 
законодавства Верховної Ради України 
Щербанюк Василина Михайлівна, старший інспектор сектору 

організації відбору та проведення атестації поліцейських управління 
кадрового забезпечення ГУНП в Закарпатській області, тема дисертації 
«Розслідування втечі з місць позбавлення волі або з-під варти», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.050 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 

Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Пясковський В.В., 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики 
та судової медицини Національної академії внутрішніх справ 
Якимчук Ольга Володимирівна, медіатор в компанії «SoftServe», 
тема дисертації «Представництво юридичних осіб у кримінальному 
провадженні», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.051 
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник 
Лук’янчиков Є.Д., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності 
Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського 

 
09 Біологія 

Акуленко Ірини Вікторівни,  асистент кафедри Київського 
національного університету  імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Ефективність використання оксалатдеградувальних бактерій в 
профілактиці гіпероксалурії», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 26.001.120 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Толстанова Г.М., начальник науково-дослідної 
частини  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Бєлікова Олена Юріївна, науковий співробітник Інституту рибного 
господарства НААН, тема дисертації: «Генетична мінливість райдужної 
форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) українських локальних 
стад», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.364.001 в 
Інституті рибного господарства НААН (03164, м. Київ, вул. Обухівська, 

135,  +38(094) 827-01-86). Науковий керівник (и) : Тарасюк С.І. доктор 

сільськогосподарських наук, професор; Бучацький Л.П., доктор 
біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник 
лабораторії біотехнологій в рибництві Інституту рибного господарства 
Дзанаєва Любов Сергіївна, провідний інженер Інституту біології 
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клітини, тема дисертації: «Ідентифікація генів, залучених в регуляцію 
алкогольної ферментації ксилози у рекомбінантних штамів 
Saccharomyces cerevisiae», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.246.001 в Інституті біології клітини (м. Львів, вул. Драгоманова, 
14/16,  (032) 261-21-08). Науковий керівник:  Дмитрук К. В., доктор 
біологічних наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи 
Інституту біології клітини 
Іщенко Ольга Олегівна, аспірантка Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Молекулярна 
організація та таксономічне застосування 5S рибосомної ДНК 
представників триби Poeae (родина Poaceae)», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.008 в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, вул. 
Коцюбинського, 2; тел.(0372) 584714). Науковий керівник: Волков Р.А., 

доктор біологічних наук, професор, професор кафедри молекулярної 
генетики та біотехнології Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
Куценко Оксана Василівна,тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Генетичне різноманіття вірусу шарки сливи в Україні», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.142 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Будзанівська І.Г, 
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри вірусології ННЦ 
«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

Манько Назар Олегович, аспірант Інституту біології клітини, тема 
дисертації: «Вплив біологічно активних речовин у комплексах з 
фрагментами хітозану і похідними полівінілпіролідону на 
життєздатність прокаріотичних та евкаріотичних клітин», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.246.002 в Інституті біології клітини 
НАН України (м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16,  (032) 261-21-63). 
Науковий керівник: Стойка Р.С., доктор біологічних наук, професор, 
завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту 
біології клітини  
Поліщук Альона Станіславівна, молодший науковий співробітник 

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім.Р.Є.Кавецького, тема дисертації: «Імуноцитохімічні характеристики 
деяких форм В-клітинних неходжкінських лімфом в стадії лейкемізації», 
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.002 в Інституті 
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького 
НАН України, (м. Київ, вул.Васильківська, 45,  (044) 257-90-54). 
Науковий керівник: Глузман Д.Ф., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу онкогематології Інституту експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького 

 



середа, 05 квітня 2021 р. 

 
38 

10 Природничі науки 

Баранова Антоніна Олегівна, асистент кафедри Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема 
дисертації: «Запобігання негативного впливу на довкілля 
фармацевтичних відходів зі скла», (101 – екологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.050.036 в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Самойленко Н.М., кандидат 
технічних наук, доцент, професор кафедри хімічна техніка та 
промислова екологія Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Білич Ігор Вікторович, аспірант Фізико-технічного інституту низьких 
температур ім. Б. І. Вєркіна, тема дисертації: «Особливості пружних, 
магнітопружних та п’єзоелектричних властивостей магнітоелектриків 
TbFe3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 та HoAl3(BO3)4 при низьких температурах», 
(104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.004 у 
Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН 
України, (61103, м. Харків, проспект Науки, 47,  (097) 2402092). 
Науковий керівник: Звягіна Г. А., кандидат фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
магнітних і пружних властивостей твердих тіл Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна 
Борисенко Микола Миколайович, завідувач сектору Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Вплив умов регульованого стоку на угруповання зооперифітону 

нижнього б’єфу Канівської ГЕС», (101 Екологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.117 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Лукашов Д. В., доктор біологічних 
наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Брянкін Олександр Серафимович, старший викладач – начальник 
служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, Військовий 
інститут танкових військ Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Підвищення 
екологічної безпеки металургійних виробництв шляхом очищення, 
зневоднення та утилізації шламів», (101 – екологія). 
Спеціалізованавчена рада ДФ 64.050.035 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Цейтлін М. А., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної техніки та 
промислової екології Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Брянкін Сергій Серафимович, начальник навчального курсу, 
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Військовий інститут танкових військ Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від 
пилових викидів хімічних та переробних виробництв», (101 – екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.034 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Пітак І. В., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічної техніки та 
промислової екології Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Бурлаков Віктор Олександрович,  молодший науковий співробітник 
відділу фізики та радіометрії нерівноважних транспортних явищ 
Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова, тема дисертації: 
«Електрофізичні властивості тонкоплівкових структур феромагнетик–

діелектрик–феромагнетик за міграції електропровідних домішок», (105 
Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.168.002 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 
(м. Київ,  бульвар Академіка Вернадського, 36, 03142, 
 (044) 4243110). Науковий керівник: Філатов О. В., доктор  фізико-
математичних наук,  старший науковий співробітник, завідувач відділом 
фізики та радіометрії нерівноважних транспортних явищ Інституту 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова 
Величко Ганна Борисівна, науковий співробітник Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Кінематика зірок в межах кілопарсеку від Сонця за даними наземних 
та космічних спостережень», (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.007 в Харківському 
національному університеті імені  В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707–54–87). Науковий керівник: Федоров П.М., 
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник НДІ астрономії Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
Виноградов Олександр Сергійович, інженер І категорії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Синтез та будова µn-оксоцентрованих комплексів купруму з 
піразолами та аміноспиртами», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 26.001.121 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393201). Науковий керівник:  Павленко В.О., кандидат 
хімічних наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Грицак Лілія Романівна, молодший науковий співробітник Науково-
технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень, 
тема дисертації: «Синтез і характеризація матеріалів з різною 
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розмірністю на основі ZnO», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.013  у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. 
(063) 607-59-82). Науковий керівник: Капустяник В. Б., доктор фізико-
математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Коливошко Євгеній Валерійович, провідний інженер-програміст, 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Самсунг Електронікс 
Україна Компані”; молодший науковий співробітник, Інститут 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова, тема дисертації: «Мiцнiсть та 
довговiчнiсть карбiн-графенових наноелементiв», (104 Фізика та 
астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.104 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Наукові керівники: 

Макара Володимир Арсенiйович, доктор фiзико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри фізики металів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; Котречко С.О., доктор фiзико-
математичних наук, професор, завідувач відділу фізики міцності та 
руйнування  Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова 

Медюх Назарій Романович, молодший науковий співробітник 
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, тема 
дисертації: «Стабільність та властивості твердих розчинів на основі 
боридів і карбідів перехідних металів та карбіду кремнію: 
першопринципні дослідження», (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.207.001 в  Інституті 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича (м. Київ, вул. 
Кржижановського 3,  (044)  390-71-98). Науковий керівник: Іващенко 
Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу  фізичного матеріалознавства 
тугоплавких сполук Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. 
Францевича  
Оришич Денис Вікторович,  молодший науковий співробітник 
Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова, тема дисертації: «Фазові і 
структурні перетворення при активованому воднем синтезі сплавів на 
основі цирконію», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.168.001 Інституту металофізики ім. 
Г. В. Курдюмова НАН України, (м. Київ, бульвар Академіка 
Вернадського, 36, 03142,  (044) 4243110). Науковий керівник: 
Саввакін Д. Г., доктор фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова 

Ребров Олександр Леонідович, молодший науковий співробітник 
Інституту сцинтиляційних матеріалів, тема дисертації: «Тверді розчини 
на основі хлоридів Калію та Стронцію, активовані Європієм: 
одержання, очистка та сцинтиляційні властивості», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.006 в Харківському 
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національному університеті імені  В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707–54–87). Наукові керівники: Чергинець В.Л., 
доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторії синтезу 
сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів; 
Юрченко О.І., доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри 
хімічної метрології Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна 
Рикусова Надія Іванівна, провідний фахівець з екологічної політики, 
ПАТ Національна енергетична компанія «Укренерго», тема дисертації: 
«Підвищення екологічної безпеки газовидобування шляхом очищення та 
утилізації рідких відходів буріння», (101 – екологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.050.037 у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Шестопалов О. В., кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічної техніки та промислової 
екології Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
Скороход Катерина Сергіївна, аспірантка Інституту хімічних 
технологій (м. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля, тема дисертації «Реакції 4-брометилбензену 
та його оксигенвмісних похідних з озоном у розчині ацетатної кислоти», 
102 «Хімія». Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.007 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
(93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А;  
((050) 949-49-77). Науковий керівник: Галстян А. Г., доктор хімічних 
наук, професор, завідувач кафедри хімічних та фармацевтичних 
технологій Інституту хімічних технологій Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
Соломенко Анастасія Геннадіївна, аспірантка Криворізького 
державного педагогічного університету, тема дисертації: 
«Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів», (104 
Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.007 в 
Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (м. Одеса, 
вул. Дворянська,2,  (048) 723-59-42). Науковий керівник: Балабай 
Р.М., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 
фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного 
університету 

Чертихіна Юлія Аркадіївна, асистент кафедри Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет», тема дисертації: «Інверсія атома нітрогену в похідних 
амоніаку та формальдіміну», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.078.005 в Державному вищому навчальному закладі 
«Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, 

просп. Гагаріна, 8;  (067) 599-38-78). Науковий керівник: Просяник О.В., 
доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології 
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Державного вищого навчального закладу «Український державний 
хіміко-технологічний університет» 

 
11 Математика та статистика 

Бакса Віта Петрівна, аспірантка Львівського національного 
університету імені Івана Франка, тема дисертації: «Властивості 
аналітичних вектор-функцій обмеженого L-індексу в двовимірній кулі», 
(111 Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.009 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Скасків О. 
Б., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії функцій і функціонального аналізу Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Войтович Христина Олегівна, викладач Дрогобицької філії 

Львівського медичного фахового коледжу «Монада», тема дисертації: 
«Апроксимаційні та асимптотичні властивості функцій з просторів Гарді 
в деяких областях», (111 Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.051.008 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий 
керівник: Дільний В. М., доктор фізико-математичних наук, професор, 
завідувач кафедри математики Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 
Дрожжина Анастасія Вадимівна, асистент кафедри Дунайського 

інституту Національного університету «Одеська морська академія». 
Тема дисертації: «Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних 
неавтономних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку» (111 
Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.006 у Одеському 
національному університеті імені І.І. Мечникова (65000, м. Одеса, вул. 
Дворянська, 2, тел. +380674882385). Науковий керівник: Євтухов В. М., 
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 
диференціальних рівнянь, геометрії та топології Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова 
Ільницький Григорій Іванович, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Математичне моделювання 
епідеміологічних та клініко-лабораторних проявів туберкульозу», (113 

Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.034 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник: Ільницький Я. М., 
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих 
систем 
Орленко Сергій Петрович, аспірант Інституту механіки 
ім. С.П.Тимошенка. Тема дисертації: «Динаміка тришарових оболонок 
обертання з дискретно неоднорідним заповнювачем», (113 Прикладна 
математика). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.166.001 в Інституті  
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механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, 03057, Київ – 057, вул. 
П.Нестерова, 3, тел. (044) 456-93-51). Науковий керівник:  Луговий П.З., 
доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача  відділу будівельної 
механіки тонкостінних конструкцій Інституту механіки 
ім. С.П.Тимошенка  
Рибалко Ян Владиславович, аспірант Фізико-технічного інституту 
низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, тема дисертації: «Метод 
оберненої задачі розсіювання для нелокальних інтегровних рівнянь», 
(111 Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.003 у Фізико-
технічному інституті низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, 
(61103, м. Харків, проспект Науки, 47, тел. (057) 340-22-23). Науковий 
керівник: Шепельський Д. Г., доктор фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу математичної фізики Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім. Б. І. Вєркіна 
Сапон Микола Миколайович, молодший науковий співробітник ДП 
«Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 
безпеки», тема дисертації: «Динаміка трубопроводу з рідиною, що 
здійснює обертальний рух», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.123 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Лимарченко О.С. 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки 
суцільних середовищ механіко-математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Хохлюк Олександра Олександрівна, викладач математики, ПО 
“Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ліцей “Едюкейтер”, 
тема дисертації: «Гомотопічні типи просторів диференційовних 
відображень», (111 Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.139 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Максименко С. І.,,  доктор 
фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,  завідувач 
відділу лабораторії топології у складі  відділу алгебри і топології 
Інституту математики 

 

12 Інформаційні технології 

Бржевська Зореслава Михайлівна, аспірант Державного 
університету телекомунікацій, тема дисертації: «Методика оцінки 
достовірності інформації в умовах інформаційного протиборства», (125 
Кібербезпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.861.008 у 
Державному університеті телекомунікацій, (м. Київ, вул. Солом’янська, 
7,  (044) 249-25-55). Науковий керівник: Гайдур Г.І., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної 
безпеки Державного університету телекомунікацій 
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Долгіх Анастасія Олегівна, асистент Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: «Розробка 
програмного комплексу аналізу та ансамблевого прогнозування рядів 
динаміки», (121 Інженерія програмного забезпечення). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.051.004 в Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72  (063) 261-91-09). 
Науковий керівник: Байбуз О.Г., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри математичного забезпечення електронних 
обчислювальних машин Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара 
Іванюк Олександр Ігорович, аспірант Українського державного 
університету залізничного транспорту, тема дисертації: «Модель та 
метод інформаційної технології навігації автономних мобільних систем 
в умовах невизначеності», (126 Інформаційні системи та технології). 

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.820.003 в Українському державному 
університеті залізничного транспорту (м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, 
🕿 (050) 637-43-26). Науковий керівник: Каргін А. О., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій 
Українського державного університету залізничного транспорту 

Іваськів Роман Романович,  аспірант Української академії друкарства, 
тема дисертації: «Інформаційна технологія автоматизації процесів 
розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів », (126 Інформаційні 
системи та технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.101.003   
Української академії друкарства, (вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 
Україна, 79020,  (032) 242-23-40). Науковий керівник: Нерода Т.В., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри  автоматизації 
та комп’ютерних технологій факультету комп’ютерної поліграфічної 
інженерії Української академії друкарства 
Ковбасістий Андрій Вікторович, завідувач лабораторії 
Західноукраїнського національного університету, тема дисертації: 
«Математичне та програмне забезпечення  підтримки функціонування 
інформаційних веб-ресурсів за умов різної їх структурованості», (121 
«Інженерія програмного забезпечення»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.082.009 в Західноукраїнському національному університеті (46009, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий 
керівник: Дивак М.П., доктор технічних наук, професор, декан 
факультету комп’ютерних інформаційних технологій 
Західноукраїнського національного університету 

Папа Олександр Андрійович, викладач кафедри Західноукраїнського 
національного університету, тема дисертації: «Моделювання 
ефективності веб-сервісів для надання адміністративних послуг», (121 
«Інженерія програмного забезпечення»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.082.010 в Західноукраїнському національному університеті (46009, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий 
керівник: Пукас А.В., кандидат технічних наук, доцент, завідувач 
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кафедри  комп’ютерних наук Західноукраїнського національного 
університету 

Радченко Євген Олександрович, ФОП Радченко Євген 
Олександрович, тема дисертації: «Алгоритмічне та програмне 
забезпечення систем захисту мультимедійних даних користувачів 
мережі Інтернет», (121 Інженерія програмного забезпечення). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.034 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Сулема Є. С., кандидат технічних наук, доцент,  
доцент кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Сідікі Олег Сайфуддін,  аспірант Української академії друкарства, тема 

дисертації: « Інформаційна технологія двопараметричної автотипної 
тонопередачі для флексографічних друкарських систем », (126 
Інформаційні системи та технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.101.004   Української академії друкарства, (вул. Під Голоском, 19, 
м. Львів, Україна, 79020,  (032) 242-23-40). Науковий керівник: 
Луцків М.М., доктор технічних наук, професор, професор кафедри  
автоматизації та комп’ютерних технологій факультету комп’ютерної 
поліграфічної інженерії Української академії друкарства 
Сорокін Денис Володимирович, аспірант Державного університету 
телекомунікацій, тема дисертації: «Методика створення захищених 
спеціалізованих мереж для підвищення ефективності надання 

промислових сервісів», (125 Кібербезпека). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.861.004 у Державному університеті телекомунікацій, (м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7,  (044) 249-25-55). Науковий керівник: Гайдур 
Г.І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету 
телекомунікацій 
Сулема Ольга Костянтинівна, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Алгоритмічне та програмне 
забезпечення процесів автоматичної ідентифікації об’єктів логістики на 
основі штрихових кодів з трьома градаціями кольору» (121  Інженерія 
програмного забезпечення). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.041 
в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Дичка І. А., 
доктор технічних наук, професор, декан факультету прикладної 
математики Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Урняєва Інна Анатоліївна, старший викладач кафедри Харківського 
національного університету радіоелектроніки, тема дисертації: 
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«Оптимізаційні задачі завантаження контейнерів: математичні моделі, 
методи розв’язання і застосування», (124 Системний аналіз). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.052.001 у Харківському 
національному університеті радіоелектроніки, (м. Харків, пр. Науки, 14, 
тел. (057) 702-18-07). Науковий керівник: Романова Т.Є., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики 
Харківського національного університету радіоелектроніки 

  
13 Механічна інженерія 

Коваль Тарас Васильович, аспірант Української академії друкарства, 
тема дисертації «Удосконалення обладнання для виготовлення 
великоформатних розгорток тари ножичним різанням заготовок з 
гофрованого картону», (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.101.002 в Українській академії 
друкарства (м. Львів, вул. Коцюбинського, 21; ( (032) 242-23-40). 
Науковий керівник Регей І. І., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і 
пакувального виробництв Української академії друкарства 
Постельник Ганна Олександрівна, старший викладач кафедри 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації: «Структурна інженерія вакуумно-плазмових 
конденсатів тугоплавких нітридів перехідних металів», (132 – 
матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.038 в 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий 

керівник: Соболь О.В., доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри матеріалознавство Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Румянцева Юлія Юріївна, молодший науковий співробітник Інституту 
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, тема дисертації «Розробка 
зносостійких композиційних матеріалів на основі cBN, армованих 
мікроволокнами тугоплавких сполук, для різального інструменту» (132 
Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.230.001 у 
Інституті  надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (м. Київ, 
вул. Автозаводська, 2, (044) 468-86-32). Наукові керівники: Туркевич В. 
З., професор, доктор хімічних наук, директор Інституту надтвердих 
матеріалів ім. В.М. Бакуля, Бушля В. М., кандидат технічних наук, 
associate professor, department of mechanical engineering Lund University 
(Швеція) 
Степанова Оксана Геннадіївна, аспірантка Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, тема дисертації: 
«Покращення експлуатаційних характеристик технологічного 
обладнання удосконаленням електрогідравлічних приводів», (131 
Прикладна механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.005 у 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 
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Даля (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А,  
(050) 949-49-77). Науковий керівник: Соколов В.І., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри машинобудування та прикладної 
механіки Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля 
Фоміна Анна Миколаївна, аспірантка Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля, тема дисертації: 
«Удосконалення конструкцій вантажних вагонів шляхом розроблення їх 
мультифункціональних складових»,                (273 Залізничний 
транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.006 у 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 
Даля (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А,  

(050) 949-49-77). Науковий керівник: Горбунов Микола Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри залізничного, 
автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

 
14 Електрична інженерія 

Кравченко Олег Володимирович, спеціаліст зі сприяння 

працевлаштування випускників Фахового коледжу морського 
транспорту Національного університету "Одеська морська академія", 
тема дисертації: «Підвищення продуктивності тягодуттьових трактів 
котлів на основі удосконалення моделей аеродинамічних систем», 
(14 Електрична інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.016 в 
Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса, 

проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: 
Арсірій В. А., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
прикладної екології та гідрогазодинаміки Одеського національного 
політехнічного університету 

Рижков  Олександр  Михайлович, молодший науковий співробітник 

відділу Інституту електродинаміки, тема дисертації: «Динамічне 
керування приводами автоматизованого крана-маніпулятора», (141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.187.002 в  Інституті електродинаміки 
НАН України (м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-45). 
Науковий керівник: Стяжкін Віталій Павлович, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
перетворення та стабілізації електромагнітних процесів Інституту 
електродинаміки  
Рогинський Олександр Володимирович, начальник відділу 

електричної ізоляції ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ», тема 
дисертації: «Вплив конструктивних та технологічних факторів на 
електричні характеристики високовольтної композтної 
електроізоляційної системи електричних машин», (141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 

https://opu.ua/kaf-peggd
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Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.031 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Безпрозванних 
Ганна Вікторівна, доктор технічних наук, професор кафедри 
«Електроізоляційної та кабельної техніки» Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 

 
15 Автоматизація та приладобудування 

Ал Аббасі Жаббар, аспірант Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Розробка 
електромагнітного методу та пристрою для розбраковки металевих 
пластин», (152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.028 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Горкунов Б.М., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-
вимірювальних технологій і систем Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Колосов Ігор Володимирович, директор крюїнгової агенції 

«ТЕХМАРІН» (м. Одеса), тема дисертації: «Методи створення 
автоматизованих систем керування процесом підготовки морських 
фахівців на основі компетентністного підходу», (151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 
67.111.003 в Херсонській державній морській академії (м. Херсон, 

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

Г.В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
автоматизації, робототехніки і мехатроніки Херсонського національного 
технічного університету 

 

16 Хімічна та біоінженерія 

Ерденецогт Улзiйжаргал, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Бiотехнологiя використання 
нанокомпозитного бактерiального препарату Азогран i його 
протекторна роль у агроекосистемi ячменю» (162  Бiотехнологiї та 
бiоiнженерiя). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.036 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:  Горго Ю.П.,  
доктор бiологічних наук, професор, професор кафедри біоінформатики 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Забіяка Наталія Анатоліївна, асистент кафедри хімічна техніка та 
промислова екологія Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Матеріало-
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заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в хімічній техніці 
та енергетиці»,  (161 – Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована 
вчена рада  ДФ 64.050.032 в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Байрачний В.Б., зам. завідуючого 
кафедри хімічна техніка та промислова екологія, кандидат технічних 
наук, професор кафедри  хімічна техніка та промислова екологія 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» 

Кух Анжела Аркадіївна, фахівець з реєстрації лікарських засобів ТОВ 
«Артеріум ЛТД», тема дисертації: «Новітній композитний адсорбент-
фотокаталізатор на основі титан (IV) оксиду», (161 Хімічні технології та 
інжеренія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.002.038 в Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Іваненко І. М., кандидат хімічних наук, доцент, 
доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та 
загальної хімічної технології Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Мирошниченко Ігор Володимирович, заступник директора з 
коксохімвиробництва ПАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
АЗОВСТАЛЬ», тема дисертації: «Вплив сировинних та технологічних 
чинників на теплоту згоряння коксу», (161 – хімічні технології та 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.030 в Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. 
Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: 
Мірошниченко Д.В., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» 

Пилипенко Дар’я Михайлівна, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Розробка складу та технології ліпосомальної комплексної композиції 
гідрофобних антиоксидантів мембранопротекторної дії», (162 – 
Біотехнології та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.050.033 у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-
56). Науковий керівник: Краснопольський Ю.М., доктор 
фармацевтичних наук, доцент, професор кафедри біотехнології, 
біофізики та аналітичної хімії Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Фатенко Сергій Валентинович, начальник цеха уловлювання та 
сіркоочищення ПАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ», тема 
дисертації: «Коксування вугільних шихт з підвищеним вмістом газового 
вугілля», (161 – хімічні технології та інженерія). Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 64.050.029 в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Мірошниченко Д.В., доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології переробки 
нафти, газу та твердого палива» Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Шорохов Михайло Миколайович, аспірант кафедри хімічної інженерії 
та екології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, тема дисертації «Ресурсозберігаюча технологія 
утилізації Сr6+ вмісних стічних вод», 161 «Хімічні технології та 
інженерія». Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.008 у 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 
Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 
59А;   ((050) 949-49-77). Науковий керівник: Суворін Олександр 

Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля 

 
17 Електроніка та телекомунікації 

Березівський Максим Юрійович, асистент кафедри Державного 
університету телекомунікацій, тема дисертації: «Моделі і методи 
підвищення ефективності передачі трафіку в мережах VANET», (172 
телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.861.010 Державного університету телекомунікацій (м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-55). Науковий керівник: Вишнівський 
В.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій 
Березовська Юлія Володимирівна, асистент кафедри Комп’ютерних 
наук Державного університету телекомунікацій, тема дисертації: 
«Методика забезпечення функціональної стійкості інформаційних 
систем на основі програмно-конфігурованих мереж»,  
(172 телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.861.012 Державного університету телекомунікацій (м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-55). Науковий керівник: Вишнівський 
В.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій 

Мілова Юлія Олексіївна, викладач Київського коледжу зв’язку, тема 
дисертації: «Розробка методів і алгоритмів кодів для передачі 
інформації з постійними та змінними параметрами по цифрових 
каналах зв’язку»,  (172 телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.861.013 Державного університету телекомунікацій 
(м. Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-55). Науковий керівник: 
Заїка В.Ф., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
Телекомунікаційних систем та мереж Державного університету 
телекомунікацій 
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Панадій Сергій Васильович, Начальник навчально-методичного 
відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій Навчально-методичного центру Державного 
університету телекомунікацій, тема дисертації: «Методика підвищення 
стійкості функціонування пристроїв супутникових телекомунікаційних 
систем в умовах космічних випромінювань», (172 телекомунікації та 
радіотехніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.861.009 Державного 
університету телекомунікацій (м. Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 
249-25-55). Науковий керівник: Заїка В.Ф., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж 
Державного університету телекомунікацій 
Панченко Олексій Михайлович, інженер кафедри телекомунікацій 
Національного університету «Львівська політехніка», тема дисертації: 
«Адаптивне управління ресурсами та якістю обслуговування у 

програмно-конфігурованих сервісно-орієнтованих телекомунікаційних 
мережах», (172 Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ.35.052.040 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий 
керівник: Демидов І.В., доктор технічних наук, доцент, професор 
кафедри телекомунікацій, проректор з наукової роботи Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Скрипнік Вікторія Володимирівна, начальник відділу міжнародних 
зв’язків, тема дисертації: « Моделі та методи забезпечення якості 
обслуговування в мобільних мережах Інтернет речей», (172 
телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ.26.861.011.Державного університету телекомунікацій (м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-55). Науковий керівник: Кравченко В. 
І., кандидат технічних наук, завідувач кафедри Мобільних та 
відеоінформаційних технологій Державного університету 
телекомунікацій 

 
18 Виробництво та технології 

Дубовик Олександр Іванович, генеральний директор, Державного 
підприємства "Першомайськвугілля", тема дисертації: «Обґрунтування 
технології забезпечення стійкості конвеєрних виробок для повторного 
використання в умовах глибоких вугільних шахт», (184 Гірництво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.001 у Національному технічному 
університеті «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19,  (056) 746-22-00). Науковий керівник: 
Шашенко О.М., доктор технічних наук, професор кафедри будівництва, 
геотехніки і геомеханіки, проректор з міжнародних зв’язків 
Національного технічного університету України «Дніпровська 
політехніка» 
Максюта Наталія Сергіївна, фахівець секретаріату Вченої ради 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
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Кондратюка», тема дисертації: «Удосконалення моніторингу 
атмосферного повітря агломерацій (на прикладі м. Полтава)», (183 
Технології захисту навколишнього середовища). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.052.046 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 12,  (032) 258-27-12). 
Науковий керівник:  Голік Ю.С., кандидат технічних наук, доцент, 
завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та 
теплоенергетики Національного університету «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» 

Чебанов Максим Олександрович,  асистент кафедри Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка», тема дисертації: « 
Обґрунтування оптимальних параметрів вибою драглайнів для 
розробки обводнених родовищ при виймально-навантажувальних 
роботах», (184 Гірництво). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.003 у 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 
(м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19,  (056) 746-22-00). Науковий 
керівник: Собко Б.Ю., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри відкритих гірничих робіт Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» 

 
19 Архітектура та будівництво 

В’яткін Роман Сергійович, аспірант Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, тема 
дисертації: «Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу 
земель об’єктів природно-заповідного фонду регіонів», (193 Геодезія та 
землеустрій). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.007 у Харківському 
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). 
Науковий керівник: Вяткін К.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри міського 
будівництва Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова 
Кравцов Дмитро Сергійович, асистент кафедри Одеської державної 
академії будівництва та архітектури, тема дисертації: "Реконструкція та 
модернізація спортивних комплексів закладів вищої освіти (на прикладі 
м. Одеси)", (191- Архітектура та містобудування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.085.003 в Одеській державній академії будівництва та 
архітектури (м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. +(380)988012895). 
Науковий керівник: Слєпцов О.С. – доктор архітектури, професор, 
завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проектування 
Київського національного університету будівництва та архітектури, 
професор кафедри архітектури будівель і споруд Одеської державної 
академії будівництва та архітектури 
Несен Анастасія Андріївна, аспірант Харківського національного 
університету міського господарства ім. О.М. Бекетова 2016-2020 рр. 
навчання, тема дисертації: «Інноваційні принципи формування 
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візуально-комунікаційного середовища сучасного міста», (191 
«Архітектура та містобудування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.056.004 в Харківському національному університеті будівництва та 
архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 700 10 66, +380 
0506152261). Науковий керівник: Дубинський В.П., завідувач кафедри 
архітектурного проектування, доктор архітектури, професор, професор 
кафедри Харківського національного університету будівництва та 
архітектури 
Скоробогатько Олексій Володимирович, аспірант Харківського 

національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова 
2016-2020 рр. навчання, тема дисертації: «Принципи формування 
архітектурного партеру сучасного міста», (191 «Архітектура та 
містобудування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.056.003 в 
Харківському національному університеті будівництва та архітектури 

(61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, (057) 700 10 66, +380 0506152261). 
Науковий керівник: Дубинський В.П., завідувач кафедри архітектурного 
проектування, доктор архітектури, професор, професор кафедри 
Харківського національного університету будівництва та архітектури 

 

20 Аграрні науки та продовольство 

Романько Анастасія Юріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Формування продуктивності сої залежно від елементів технології 
вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України», (201 
Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.003 в Сумському 
національному аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160, тел. (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Мельник А.В., доктор 
сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри садово-
паркового та лісового господарства Сумського національного 
аграрного університету 
Падалко Тетяна Олександрівна, асистентка кафедри Подільського 

державного аграрно-технічного університету, тема дисертації: 
«Продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) залежно від 
технологічних заходів в умовах Правобережного Лісостепу», (201 
«Агрономія». Спеціалізована вчена рада  ДФ 71.831.002 в 
Подільському державному аграрно-технічному  університеті      (м. 
Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел. (097) 808-94-95).    
Науковий керівник: Бахмат М.І., доктор сільськогосподарських наук, 
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-
технічного університету 

 
21 Ветеринарна медицина 

Нікітіна Маргарита Олексіївна асистент кафедри Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету, тема дисертації: 
«Особливості морфо-функціональної організації лімфоїдних утворень 
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слизової оболонки кишечника у кролів м’ясного напрямку 
використання», (211 Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.804.005 в Дніпровському державному аграрно-
економічному університеті (м. Дніпро, вул.. Сергія Єфремова (056) 744-
08-67). Науковий керівник Лєщова М.О. к.вет.н., доцент, завідувач 
кафедри нормальної та патологічної анатомії сільськогосподарських 
тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

 
22 Охорона здоров’я 

Алхалаф Малек Валід Ахмад, аспірант Національного 
фармацевтичного університету, тема дисертації: «Розробка складу та 
технології таблеток цукрознижувальної дії з екстрактом імбиру 
лікарського», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.605.011 в Національному фармацевтичному 
університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). 
Науковий керівник: Рубан О.А., доктор фармацевтичних наук, 
професор, завідувачка кафедри заводської технології ліків 
Національного фармацевтичного університету 
Бакаєв Анатолій Анатолійович, лікар, Комунальне підприємство 

«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» 
Дніпропетровської обласної ради, аспірант кафедри 
оториноларингології Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Клініко-морфологічне обґрунтування 
вибору варіанту лікування хворих на рак верхньощелепної пазухи», (22 
Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.601.022 у Дніпровському державному медичному університеті 
(49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). 
Науковий керівник: Ковтуненко О.В., доктор медичних наук, професор, 
завід. кафедри оториноларингології Дніпровського державного 
медичного університету 

Барбе Адріан Михайлович, асистент кафедри Буковинського 
державного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Нові підходи до діагностики ранніх стадій перитонеального 
ендометріозу та своєчасного лікування», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.019 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Юзько О.М., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного 
медичного університету 

Безкровна Катерина Сергіївна, асистент кафедри загальної фармації 
та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного університету, тема дисертації: 
«Розробка складу, технології та дослідження таблеток на основі 
родовика екстракту», (226 Фармація, промислова фармація). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.015 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Шульга Л.І., доктор фармацевтичних 
наук, професор, завідувачка кафедри загальної фармації та безпеки 
ліків Національного фармацевтичного університету 
Безрук Іван Володимирович, аспірант Національного 
фармацевтичного університету, тема дисертації: «Експериментальне 
обґрунтування підходів та стандартизація препаратів плюща 
звичайного», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.605.012 в Національному фармацевтичному 
університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). 
Науковий керівник: Георгіянц В.А., доктор фармацевтичних наук, 
професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії Національного 
фармацевтичного університету 

Биховець Михайло Юрійович, лікар-офтальмолог відділення 
мікрохірургії ока Комунального некомерційного підприємства 
«Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, тема 
дисертації: «Оптимізація діагностики і профілактики діабетичної 
ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.020 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Риков С. О., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика 

Біленький Геннадій Зіновійович, лікар, Комунальне не комерційне 
підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» 
Дніпровської міської ради, заочний аспірант кафедри фармакології та 
клінічної фармакології Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Науково-практичне обґрунтування 
використання N- хлортаурину в якості детоксиканта: експериментальні, 
клінічні та економічні аспекти», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.023 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Макаренко 
Ольга Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління 
охороною здоров’я Дніпровського державного медичного університету 

Білоконь Ольга Олександрівна, лікар акушер-гінеколог Комунального 
некомерційного підприємства «Київський міський медичний центр 
«Академія здоров’я людини», тема дисертації: «Профілактика 
невиношування вагітності у жінок з першим медичним абортом в 
анамнезі» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.029 у 
Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
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керівник: Вдовиченко С. Ю., доктор медичних наук, доцент, доцент 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

Більченко Антон Олександрович, аспірант, Харківський 

національний медичний університет, тема дисертаціі:̈ « Оптимізація 
лікування хворих з поєднанням артеріальної гіпертензії та цукрового 
діабету на підставі вивчення нових біомаркерів запалення: ФРД-15, Р-
селектину та Галектину-3», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.600.018 в Харківському національному медичному 
університеті (м. Харків, просп. Науки 4, ( (057) 707-73-27). Науковий 
керівник: Бабак О.Я., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного 
медичного університету 

Бондарук Ольга Ярославівна, лікар акушер-гінеколог відділення 

планування сім'ї та допоміжних репродуктивних технологій з кабінетом 
ендокринної гінекології та денним стаціонаром на 5 ліжок Клініки 
репродуктивних технологій Українського державного інституту 
репродуктології Національного університету охорони здоров'я України 
імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Діагностика, лікування 
доброякісних та передпухлинних процесів залозистого епітелію 
геніталій з атипією клітин неясного ґенезу у жінок з безпліддям» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.012 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Камінський В. В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Борисенко Олена Миколаївна, аспірантка Донецького національного 
медичного університету, тема дисертації: «Удосконалення підходів до 
застосування адгезивних систем для відновлення зубів 
фотокомпозиційними матеріалами» (221 Стоматологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 11.600.003 в Донецькому національному медичному 
університеті (Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 
39, тел. (062) 641-62-99). Науковий керівник: Удод О. А., доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри стоматології №1 
Донецького національного медичного університету 
Вайда Володимир Володимирович, аспірант ДУ «Національний 

інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», 
тема дисертації: «Хірургічне лікування патології висхідної аорти з 
використанням мінімально інвазивного доступу». Код та назва 
спеціальності – 222 Медицина. Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.555.001 в  ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 
М.М. Амосова НАМН України», (03038, Україна, м. Київ, 
вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). Науковий керівник:  
Лазоришинець В.В., доктор медичних наук, професор, директор ДУ 
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«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова 
НАМН України» 

Васильєв Авер’ян Григорович, медичний директор регіону країн 
Перської затоки (Бахрейн, Катар, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, 
Оман) компанії GlaxoSmithKline Export Limited, тема дисертації: 
«Медико-соціальне обґрунтування функціонально-організаційної 
моделі оптимізації первинної медичної допомоги хворим з хронічним 
обструктивним захворюванням легень» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.021 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Михальчук В. М., доктор медичних наук, професор, в. о. завідувача 
кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 

Шупика 
Венедіктова Ольга Анатоліївна, лікар-офтальмолог 
офтальмологічного відділення №5 Київської міської клінічної 
офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» Департаменту 
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), тема дисертації: «Оптимізація 
діагностики та прогнозування оклюзій вен сітківки після 
кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.022 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Риков С. О., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика 
Веремчук Сергій Федорович, завідувач відділення Клінічної лікарні 
"Феофанія" Державного управління справами, тема дисертації: 
«Інтенсивна терапія гострого коронарного синдрому з підйомом 
сегмента ST при проведенні ендоваскулярної реканалізації міокарда» 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.033 у 
Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Лоскутов О. А., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

Волощук Олександр Сергійович, аспірант Державної установи 
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України». Тема 
дисертації  «Найближчі та віддалені результати пункційної 
вертебропластики при травматичних переломах тіл хребців»,  (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.557.003 в Державній 
установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України»; 04050, м.Київ, вул. Платона Майбороди, буд.32; Тел.(044) 
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483-36-84; Науковий керівник  – доктор медичних наук, професор,– 
Педаченко Є.Г., директор Державної установи «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» 

Вороніна Ганна Сергіївна, асистент кафедри Донецького 

національного медичного університету, тема дисертації: «Оптимізація 
підходів до прогнозування карієсу зубів» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.002 в Донецькому 
національному медичному університеті (Донецька обл., м. 
Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39, тел. (062) 641-62-99). 
Науковий керівник: Удод О. А., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології №1 Донецького національного 
медичного університету 
Гарміш Ірина Петрівна, асистент кафедри Дніпровського державного 

медичного університету. Назва дисертації: «Особливості перебігу та 
лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок в 
поєднанні з дисфункцією щитоподібної залози», (22 Охорона здоров’я, 
222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.024 у 
Дніпровському державному медичному університеті (49004, вул. 
Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Курята О.В., доктор медичних наук, професор, завід. кафедри 
внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії Дніпровського державного 
медичного університету 
Глєбова Євгенія Євгеніївна, директор ФОП «Глєбова Євгенія 
Євгеніївна», тема дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування моделі 
організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними дефектами» 

(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.030 у 
Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Горачук В. В., доктор медичних наук, професор, учений 
секретар, професор кафедри управління охороною здоров’я та 
публічного адміністрування Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Горбань Дмитро Андрійович, завідувач травматологічного пункту 
Комунального некомерійного підприємства «Київська міська клінічна 
лікарня №6», тема дисертації: «Ускладнення пов’язані з хірургічними 
доступами ендопротезування кульшового суглоба. Патогенез, 
діагностика, профілактика і лікування» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.613.013 у Національному університеті охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 
(044) 205-48-01). Науковий керівник: Герцен Г. І., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри  ортопедії і травматології № 1  
Національного університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика 
Грек Іван Ігорович, аспірант Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Клітинно-
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молекулярні механізми впливу алкоголю на клінічний перебіг вперше 
діагностованого туберкульозу легень і можливості їх корекції», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.015 в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Кочуєва М.М., доктор медичних 
наук, професорка, завідувачка кафедри фтизіатрії, пульмонології та 
сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної 
освіти МОЗ України 
Гурбанова Тамара Солтанахмедовна, завідувачка травматологічним 

відділенням, Комунальне некомерційне підприємство «Харківська 
клінічна багатопрофільна лікарня №17» Харківської міської ради МОЗ 
України, тема дисертації: «Прогнозування результатів лікування хворих 
із переломами проксимального відділу стегнової кістки на основі 
клініко-епідеміологічних характеристик», (222 Медицина). 

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.016 в Харківській медичній 
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-
79-75). Науковий керівник: Хвисюк О.М., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри травматології, анестезіології та 
військової хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти 
МОЗ України 
Демкович Олександр Павлович, асистент кафедри Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, тема 
дисертації: «Оптимізація перитонеального лаважу у хворих на 
загальний перитоніт» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.023 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Фелештинський Я. П., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії і проктології Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Демянишина Валерія Валеріївна, аспірантка Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та 25-
гідроксихолекальциферолу для оцінки тяжкості та прогнозування 
перебігу муковісцидозу у дітей», (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 05.600.016 в Вінницькому національному медичному 
університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-
37-35). Науковий керівник: Дудник В.М., завідувачка кафедри педіатрії 
№2, доктор медичних наук, професор Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Дяченко Гліб Дмитрович, аспірант кафедри, Харківський 

національний медичний університет, тема дисертації: «Оптимізація 
анестезіологічного забезпечення у пацієнтів хірургічного профілю з 
надлишковою масою тіла», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.600.019 в Харківському національному медичному 
університеті (м. Харків, просп. Науки 4, т. ( (057) 707-73-27). Науковий 
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керівник: Волкова Ю. В., д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри 
медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії 
Харківського національного медичного університету 

Завіднюк Юрій Вікторович, асистент кафедри Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Особливості метаболічних, нейроендокринних та імунних 
реакцій  на різні водно-сольові навантаження», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.021 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Мисула І.Р., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського 

Звягіна Оксана Володимирівна, аспірантка Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Анемічний синдром у хворих на анкілозивний спондиліт», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.019 в 
Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова 
(м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий керівник: 
Шевчук С. В., завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, доктор 
медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 
Іванюк Олена Ігорівна, асистент кафедри технології ліків 
Національного фармацевтичного університету, тема дисертації: 
«Розробка складу та технології гелю вагінального з ресвератролом та 

кислотою гіалуроновою», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.006 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Ярних Т. Г., доктор фармацевтичних 
наук, професор, завідувачка кафедри технології ліків Національного 
фармацевтичного університету 
Карпенко Ірина Анатоліївна, асистент кафедри Вінницького 
національного медичного університету, тема дисертації: «Розробка 
складу та технології  назального гелю з екстрактом солодкового кореня 
та ефірними оліями», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.013 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Рухмакова О.А., доктор 
фармацевтичних наук, професор, професорка кафедри технології ліків 
Національного фармацевтичного університету 

Кас'ян Володимир Володимирович, асистент кафедри Української 
медичної стоматологічної академії, тема дисертації: «Диференційована 
хірургічна тактика при гострому тяжкому панкреатиті ускладненому 
асцит-перитонітом» (222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
44.601.016 в Українській медичній стоматологічній академії 
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(м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Шейко В. Д., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії № 2  Української медичної стоматологічної академії 

Коноваленко Ілона Сергіївна, асистент кафедри аптечної технології 

ліків Національного фармацевтичного університету, тема дисертації: 
«Розробка складу та технології фітопрепаратів для лікування 
клімактеричного синдрому», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.014 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Половко Н.П., доктор 
фармацевтичних наук, професор, професорка кафедри аптечної 
технології ліків Національного фармацевтичного університету 
Конюх Сергій Анатолійович, аспірант Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
Нефропротекторні властивості рослинних поліфенольних сполук при 
експериментальній хронічній хворобі нирок та їх зв'язок з метаболізмом 
гідроген сульфіду», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.600.017 в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. 
І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий 
керівник: Волощук Н.І., завідувачка кафедри фармакології, доктор 
медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 
Кощій Владислава Олегівна, аспірантка кафедри, Харківська 
медична академія  післядипломної освіти, тема дисертації: «Клініко-
психологічні особливості дезадаптації учасників бойових дій з 

травматичними ушкодженнями магістральних судин кінцівок, та її 
психокорекція», (225 Медична психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.609.017 в Харківській медичній академії післядипломної освіти 
(м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: 
Маркова М.В., доктор медичних наук, професорка, в.о. завідувачки 
кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної 
освіти 
Кравченко Анна Василівна, лікар-стоматолог-хірург Приватного 
підприємства "Український стоматологічний центр", тема дисертації: 
«Оптимізація перитонеального лаважу у хворих на загальний 
перитоніт» (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.024 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Волосовець Т. М., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Кутя Інна Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу ДУ 
«Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», тема 
дисертації: «Патогенетичне та прогностичне значення 
васкулоендотеліального фактора росту–А при гострому інфаркті 
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міокарда з елевацією сегменту ST», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.000.002 в ДУ «Національний інститут терапії імені 
Л.Т. Малої НАМН України» (м. Харків, просп. Л. Малої, 2А), т. (057) 370-
73-37). Науковий керівник: Копиця М.П., доктор медичних наук, 
професор, завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних 
станів ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН 
України» 
Лисак Андрій Васильович, начальник патологоанатомічного центру 
Національного військово-медичного клінічного центру «Головний 
військовий клінічний госпіталь», тема дисертації: «Морфологічна 
будова, рівень диференціювання, проліферативна та метаболічна 
активність плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.032 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 

вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Дядик О. О., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної та 
топографічної анатомії Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика 
Литвиненко Олександр Олександрович, лікар хірург-онколог 

Національного інституту раку, тема дисертації: «Оптимізація факторів 
прогнозу і лікування хворих з рецидивами злоякісних фіброзних 
гістіоцитом м‘яких тканин кінцівок», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.155.001 в Інституті експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького, (м. Київ, вул.Васильківська, 
45,  (044) 257-90-54). Науковий керівник: Коровін С.І., доктор мед. 
наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного 
інституту раку  
Лубковська Олександра Анатоліївна, лікар акушер-гінеколог 
Комунального некомерційного підприємства "Броварська 
багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської 
області та Броварської міської ради Київської області, тема дисертації: 
«Стан фетоплацентарного комплексу у жінок, які використовували різні 
методи контрацепції» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.025 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Вдовиченко Ю. П., доктор медичних наук, 
професор, в. о. першого проректора Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

Малишева Ірина Володимирівна, лікар акушер-гінеколог відділення 
планування сім'ї та допоміжних репродуктивних технологій з кабінетом 
ендокринної гінекології та денним стаціонаром на 5 ліжок Клініки 
репродуктивних технологій Українського державного інституту 
репродуктології  Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Оптимізація тактики ведення 
вагітності у наркозалежних жінок шляхом профілактики перинатальних 
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ускладнень» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.015 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Суслікова Л. В., доктор медичних наук, доцент, 
директор Українського державного інституту репродуктології 
Національного університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика 
Матвєєнко Марія Сергіївна, асистент кафедри Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Оптимізація інтенсивної терапії в періопераційному періоді 
багатоетапної оперативної корекції з періодами очікування при 
політравмі», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 64.051.012 у Харківському національному університеті імені  
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 

Науковий керівник: Волкова Ю. В., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 
топографічної анатомії медичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
Межієвська Ірина Анатоліївна, аспірантка Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Клініко-
прогностичне значення рівня стимулюючого фактору росту, що 
експресується геном 2 у перебігу гострого інфаркту міокарда без 
елевації сегмента ST», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.600.018 в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. 
І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий 
керівник: Іванов В.П., завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, 
доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 
Моцак Тетяна Михайлівна, асистент кафедри НМУ імені 
О.О. Богомольця, тема дисертації: «Особливості центральної та 
периферичної гемодинаміки у хворих на генералізований атеросклероз 
в динаміці лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.003.033 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Лизогуб В.Г., завідувач кафедри внутрішньої 
медицини № 4, доктор медичних наук, професор кафедри 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

Окрім Ілля Ілліч, аспірант  Буковинського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Особливості морфогенезу і 
становлення топографії структур міжребрових просторів у 
пренатальному періоді онтогенезу людини», (за спеціальністю: 222 
«Медицина»; галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»; спеціалізація: 
14.03.01 – нормальна анатомія). Спеціалізована Вчена рада ДФ 
76.600.011 у Буковинському державному медичному університеті 
(58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2,  тел. (0372)551739). 
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Науковий керівник: Хмара Тетяна Володимирівна, професор, доктор 
медичних наук, професор кафедри анатомії людини імені М.Г. 
Туркевича (Буковинський державний медичний університет; м. 
Чернівці) 

Оксак Григорій Анатолійович, головний лікар, комунальне 
підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. 
Скліфосовського Полтавської обласної ради», тема дисертації: «Д 
Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі надання 
третинної медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда» 
(222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.017 в 
Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава, вул. 
Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник:  Голованова І.А., 
д.мед.н., професор,  завідувач кафедри соціальної медицини, 
громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з 

лікарсько-трудовою експертизою Української медичної стоматологічної 
академії 
Онищик Людмила Миколаївна, лікар акушер-гінеколог жіночої 
консультації Комунального некомерційного підприємства «Київський 
міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), тема дисертації: «Оптимізація тактики ведення вагітності 
у ВІЛ-інфікованих жінок з затримкою розвитку плода» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.016 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Савченко С. 
Є., доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктології Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Опаленик Світлана Михайлівна, лікар-терапевт ТОВ «Закарпатська 
ендоклініка», тема дисертації: «Особливості перебігу хронічного 
панкреатиту у хворих на атеросклероз та обгрунтування методів їх 
лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.011 
в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 
національний університет» (м. Ужгород, пл. Народна 1, (066) 081 89 
98). Науковий керівник: Сірчак Є. С., завідувачка кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Державного 
вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет» 
Орленко Дмитро Сергійович, фахівець з маркетингу відділу аналізу 

та маркетингу ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», тема 
дисертації: «Розробка складу та технології комбінованого 
стоматологічного гелю для лікування інфекційно-запальних 
захворювань порожнини рота», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.007 в Національному 
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фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Яковенко В.К., доктор 
фармацевтичних наук, професор, професор кафедри промислової 
фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації Національного фармацевтичного університету 
Пацкун Сільвія Вікторівна, асистент кафедри Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет», тема 
дисертації: «Цукровий діабет ІІ типу та хронічний гастрит: особливості 
поєднаного перебігу та оптимізація методів їх корекції», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.012 в Державному 
вищому навчальному закладі «Ужгородський національний 
університет» (м. Ужгород, пл. Народна, 1, +380660818998). Науковий 
керівник: Сірчак Є.С., завідувачка кафедри пропедевтики внутрішніх 
хвороб, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет» 
Петренко Микола Сергійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Клініко-нейровізуалізаційні кореляції у хворих на гіпертензивну та 
атеросклеротичну енцефалопатію» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.613.026 у Національному університеті охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 
(044) 205-48-01). Науковий керівник: Свиридова Н. К., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика 

Петровська Уляна Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Фармакогностичне вивчення шпинату городнього (Spinacia oleracea 
L.)», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.605.008 в Національному фармацевтичному університеті (61002, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: 
Журавель І.О., доктор фармацевтичних наук, професор, професорка 
кафедри хімії природних сполук і нутриціології Національного 
фармацевтичного університету 
Петрус Василь Васильович, менеджер по питанням регіонального 
розвитку компанії Софарма, тема дисертації: «Організація трансферу 
аналітичної методики на фармацевтичному підприємстві», (226 
Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.016 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Леонтьєв Д.А., доктор 
фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора з наукової роботи Державного підприємства «Український 
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» 
Помпій Олександр Олександрович, асистент кафедри, Державний 
заклад «Луганський державний медичний університет», тема 
дисертації: «Оптимізація конструкції адгезивних мостоподібних 
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протезів для відновлення цілісності зубних рядів» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.001 в Донецькому 
національному медичному університеті (Донецька обл., м. 
Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39, тел. (062) 641-62-99). 
Науковий керівник: Удод О. А., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології №1 Донецького національного 
медичного університету 
Попова Ірина Сергіївна, здобувач Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Особливості морфогенезу 

та топографії структур підпід’язикових трикутників передньої шийної 
ділянки в пренатальному періоді онтогенезу людини» (спеціальність 
222 – Медицина). Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.012 у 
Буковинському державному медичному університеті (58002, м. 
Чернівці, Театральна площа, 2,  тел. (0372)551739). Науковий керівник: 

Цигикало О.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
гістології, цитології та ембріології (Буковинський державний медичний 
університет; м. Чернівці) 
Прокопенко Олексій Сергійович, асистент кафедри соціальної 
фармації Національного фармацевтичного університету, тема 
дисертації: «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського 
забезпечення хворих на хворобу Паркінсона», (226 Фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.009 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Котвіцька А.А,, доктор 
фармацевтичних наук, професор, ректор, професорка кафедри 
соціальної фармації Національного фармацевтичного університету 

Радюшин Дмитро Олександрович, лікар-анестезіолог відділення 
анестезіології Комунального некомерційного підприємства "Одеська 
обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради", тема дисертації: 
«Профілактика когнітивних розладів при операціях зі штучним 
кровообігом» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.035 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Лоскутов О. А., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Ртайл Раєд Абдаллах, аспірант кафедри сімейної медицини з курсом 

дерматовенерології Сумського державного університету, тема 
дисертації: «Морфологічні особливості регенерації скелетних м`язів за 
умов експериментальної гіперглікемії», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 55.051.011 у Сумському державному університеті 
(м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Наукові 
керівники: Ткач Г.Ф., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри морфології Сумського державного університету; Нассер М., 
доктор філософії, професор Ліванського університету 



середа, 05 квітня 2021 р. 

 
67 

Рутгайзер Вікторія Георгіївна, асистент кафедри клінічної анатомії, 
анатомії і оперативної хірургії Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Морфологічні зміни міокарду при дії 
електромагнітного випромінювання у нормі та після тиреоїдектомії 
(анатомо-експериментальне дослідження)», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.025 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Кошарний В.В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії Дніпровського 
державного медичного університету 
Рябцева Романа Сергійовича, аспіранта ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», тема дисертації: 
«Індивідуалізація хірургічного лікування травм дванадцятипалої кишки 

та її наслідків», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.567.003 у ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. 
Зайцева НАМН України», (м. Харків, в-д. Балакірєва, 1, (057) 741-41-
25). Науковий керівник: Бойко В.В., д.мед.н., професор, директор ДУ 
«Інститут загальної та невідкладної хірургії  ім. В.Т. Зайцева НАМН 
України», завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного 
медичного університету 
Семенов Віктор Вікторович, аспірант Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Кардіоваскулярний ризик, 
добовий профіль артеріального тиску та рівень альдостерону у хворих 
на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензію», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.026 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Курята О.В., 
доктор медичних наук, професор, завід. кафедри внутрішньої 
медицини 2 та фтизіатрії Дніпровського державного медичного 
університету 
Сердюк Антон Валерійович, лікар-офтальмолог, завідувач відділення 
мікрохірургії ока Криворізької філії Комунального підприємства 
"Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня", тема 
дисертації: «Діагностична роль маркерів апоптозу у розвитку і 
прогресуванні глаукомної оптичної нейропатії після хірургічного 
лікування первинної відкритокутової глаукоми» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.036 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Могілевський С. Ю., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика 
Слободченко Леонід Юрійович, Комунальне неприбуткове 
підприємство «Міська лікарня № 3» Запорізької міської ради, лікар-
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хірург. Тема дисертації: «Хірургічне лікування в комплексній терапії 
нейроішемічної форми ускладненого синдрому діабетичної стопи». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.007 в ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України». Тел. (061)2390723. Науковий керівник: д.мед.н., професор 
кафедри амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової 
діагностики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Шаповал С.Д. 
Слободян Юлія Василівна, лікар акушер-гінеколог ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
Національної академії медичних наук України», тема дисертації: 
«Оптимізація проведення кесарева розтину у жінок з рубцем на матці» 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.037 
у Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Голяновський О. В., доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Терлецький Олег Миронович асистент кафедри Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, тема 
дисертації «Діагностика і вибір методу мініінвазивного лікування 
малосимптомного холедохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним 
холециститом». Код та назва спеціальності – 222 «медицина». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.015 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ 
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). 
Науковий керівник – Коломійцев В.І., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри хірургії №1, Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького  
Ткачук Ніна Петрівна, аспірант  Буковинського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Профілактика післяопераційних 
рецидивів у хворих на вузлові форми зоба», (за спеціальністю: 222 – 
Медицина) Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.014 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий керівник: Білоокий В.В., доктор 
медичних наук, професор кафедри хірургії № 1 (Буковинський 
державний медичний університет; м. Чернівці) 

Фелештинська Оксана Ярославівна, асистент кафедри 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика, тема дисертації: «Особливості діагностики та лікування 
хронічного рецедивуючого афтозного стоматиту при хворобі Крона» 
(221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.027 у 
Національному університеті охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Волосовець Т. М., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика 
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Фролов Олександр Сергійович, лікар-уролог Комунального 
некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня №3" 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), тема дисертації: «Удосконалення хірургічної техніки при 
виконанні лапароскопічної радикальної простатектомії у хворих 
локалізованим раком передміхурової залози» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.031 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Сагалевич А. І., доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри 
урології Національного університету охорони здоров’я України імені П. 
Л. Шупика 
Чернецька Наталія Василівна, аспірант  Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Клінічно-патогенетичні 

особливості та диференційоване лікування хронічного обструктивного 
захворювання легень, поєднаного із цукровим діабетом типу 2», (за 
спеціальністю: 222 – Медицина; галузь знань: 22; спеціалізація: 
14.01.04 – Внутрішні хвороби) Спеціалізована Вчена рада ДФ 
76.600.010 у Буковинському державному медичному університеті 
(58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий 
керівник: Федів О.І., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (Буковинський 
державний медичний університет; м. Чернівці) 
Шиморова Юлія Євгеніївна, медичний представник ТОВ «Мегаком», 
тема дисертації: «Фармакогностичне вивчення пастернаку посівного 
(Pastinaca sativa L.)», (226 Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.605.010 в Національному фармацевтичному університеті (61002, м. 
Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: 
Кисличенко В.С., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка 
кафедри хімії природних сполук і нутриціології Національного 
фармацевтичного університету 
Штаєр Андрій Андрійович, лікар-хірург Комунального некомерційного 
підприємства "Київська міська клінічна лікарня №1" Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тема 
дисертації: «Обґрунтування лапароскопічної трансабдомінальної 
преперитонеальної алопластики при рецидивних пахвинних грижах» 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.028 у 
Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Фелештинський Я. П., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії і проктології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Яременко Максим Сергійович, старший хімік, АТ «Київський 
вітамінний завод», тема дисертації: «Фармакогностичне вивчення 
кореневищ і листя лепехи звичайної та отримання субстанцій різної 
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біологічної дії», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.605.017 в Національному фармацевтичному 
університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). 
Науковий керівник: Гонтова Т.М., доктор фармацевтичних наук, 
професор, завідувачка кафедри ботаніки Національного 
фармацевтичного університету 

 
23 Соціальна робота 

Бибик Дар’я Дмитрівна, старший викладач кафедри Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: 
«Формування соціального лідерства у майбутніх соціальних працівників 
в умовах професійної підготовки», (231 Соціальна робота). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.018 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. 
Пирогова, 9;  +38(044) 234-11-08). Науковий керівник: Карпенко О. Г., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії та 
технології соціальної роботи Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 
Роздимаха Євген Анатолійович, асистент кафедри Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ), тема дисертації: «Неформальні рухи як 
соціокультурне середовище молоді (50-ті рр. ХХ – початок ХХI 
століття)», (231 Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 12.112.009 у Державному вищому навчальному закладі 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, 
Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19;  +38(0626) 66-54-54). Науковий 
керівник: Омельченко С. О., доктор педагогічних наук, професор, 
ректор Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» 

 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону 

Підопригора Ігор Іванович, ад’юнкт наукового відділу Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського, тема 
дисертації: «Інформаційно-пропагандистське забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992–2014 роках», 
(254 Забезпечення військ (сил)). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.709.015 у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ, Повітрофлотський проспект 28, (044) 271-
07-05). Науковий керівник: Соколюк Сергій Михайлович, кандидат 
історичних наук, доцент, доцент кафедри Військово-Морських Сил 
командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського 

 
26 Цивільна безпека 
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Михайловська Юлія Валеріївна, викладач Національного 
університету цивільного захисту України, тема дисертації: «Підвищення 
ефективності реагування на надзвичайні ситуації внаслідок вибухів 
боєприпасів шляхом оптимізації ресурсного забезпечення» (263 
Цивільна безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.006 у 
Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків, вул. 
Чернишевська, 94, тел. 057 7156301). Науковий керівник: Новожилова 
М.В., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського 
національного університету міського господарства імені  
О.М. Бекетова 
Рашкевич Ніна Владиславна, аспірант ад’юнктури Національного 
університету цивільного захисту України, тема дисертації: 
«Попередження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових 

відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням», 
(263 Цивільна безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.007 в 
Національному університеті цивільного захисту України, ДСНС України 
(м. Харків, вул. Чернишевська, 94, 61023, тел. (057) 7073407). Науковий 
керівник: Колосков В.Ю., завідувач кафедри прикладної механіки та 
технологій захисту навколишнього середовища факультету 
техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного 
захисту України, кандидат технічних наук, доцент 
Хижняк Андрій Анатолійович, ад’юнкт Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
цивільного захисту України, тема дисертації: «Обґрунтування 
параметрів та характеристик мобільних пожежних установок на базі 
сігвеїв» (261 Пожежна безпека). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 73.736.004 в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 
(м. Черкаси, вул. Онопрієнка 8, +38 (0472) 55-09-67; +38(063) 2035994). 
Науковий керівник: Тищенко Є. О., начальник навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської 
області (з навчальної-виробничої роботи), доктор технічних наук, 
доцент 

 

27 Транспорт 

Алейніков Владислав Михайлович, аспірант Державного 
університету інфраструктури та технологій, тема дисертації: 
«Підвищення ефективності експлуатації водного транспорту шляхом 
використання деталізованого масиву глибин в річкових електронно-
картографічних системах», (271 Річковий та морський транспорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.007 в Державному університеті 
інфраструктури та технологій (м. Київ, вул. Кирилівська, 9, (044) 463-74-
70, (044) 353-17-83). Науковий керівник: Доронін В. В., кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри технічних систем і процесів 
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управління в судноводінні 
Бабенюк Ганна Миколаївна, аспірантка Національного авіаційного 

університету тема дисертації: «Картографічне забезпечення 
кореляційно-екстремальної навігації за геомагнітним полем», (272 
Авіаційний транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.002 в 
Національному авіаційному університеті  (м. Київ,  проспект Любомира 
Гузара, 1,  (044) 497-51-51). Науковий керівник: Мухіна М.П., доктор 
технічних наук, доцент, професор кафедри авіаційних комп’ютерно-
інтегрованих комплексів Національного авіаційного університету 

Зазірний Андрій Андрійович, аспірант Державного університету 
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Методи формалізації 
процесу управління судном для підвищення ефективності 
функціонування суднових ергатичних систем зі зміною структурою», 
(271 Річковий та морський транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.820.008 в Державному університеті інфраструктури та технологій (м. 
Київ, вул. Кирилівська, 9, (044) 463-74-70, (044) 353-17-83). Науковий 
керівник: Богом’я Володимир Іванович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри технічних систем та процесів управління 
в судноводінні  

Земський Денис Романович, асистент кафедри,  тема дисертації: 
«Підвищення ефективності передачі електроенергії для нетягових 
споживачів електрифікованих залізниць змінного струму», (275 
Транспортні технології (за видами)). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.820.007 у Дніпровському національному університеті залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; 

тел. (056) 373-15-63). Науковий керівник:  Босий Д.О., доктор технічних 
наук, доцент, в.о. завідувача кафедри інтелектуальних систем 
енергопостачання Дніпровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
Козік Юрій Григорович, інженер відділу інспекцій фірми «AEbt 

Angewandte Eisenbahntechnik Certifer GmbH»,  (Аебт прикладні 
залізничні технології група Сертіфер) м. Нюрнберг, тема дисертації: 
«Поліпшення експлуатаційної надійності тягових електричних машин 
локомотивів», (273 Залізничний транспорт). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.820.006 у Дніпровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, вул. 
Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Науковий керівник: Капіца М.І., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри локомотивів 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

Кулініч Андрій Григорович, заступник начальника з навчально-
виробничої роботи Морського фахового коледжу Херсонської 
державної морської академії, тема дисертації: «Розробка 
модифікованих полімерних композитів для ремонту транспортних 
засобів», (275 Транспортні технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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67.111.004 в Херсонській державній морській академії (м. Херсон, 

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

Бобровський Олексій Ілліч, аспірант Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема дисертації: 
«Удосконалення організаційно-технологічного забезпечення органів 
публічного управління: функціонально-діяльнісний підхід» (281 
Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.866.004 у Дніпропетровському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, (м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,  (056) 794-57-
99. Науковий керівник: Липовська Н. А., доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України 

Дацюк Вікторія Вікторівна, викладач Київського міського медичного 
коледжу, тема дисертації: «Публічна політика щодо подолання стигми 
та дискримінації ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД в Україні», 
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.810.010 в Національній академії державного управління 

при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-
21-55). Науковий керівник: Васюк  Н. О., кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики 
Національної академії державного управління при Президентові України 
Демченко Людмила Дмитрівна,  керівник проєкту Органу суспільного 
нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД), тема дисертації: 

«Постбюрократична парадигма державного управління     Б. Армаджані 
та М. Барзелея: теоретичний та практичний виміри», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.140 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Неліпа Д.В., доктор політичних 
наук, професор, завідувач кафедри державного управління 
філософського факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Колєда Ганна Ігорівна, начальниця відділу грантових програм 
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Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської 
міської ради, тема дисертації: «Реформування публічного управління 
сферою туризму на регіональному рівні в умовах децентралізації в 
Україні», (281 «Публічне управління та адміністрування»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.866.011 у Дніпропетровському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління  при Президентові України (м. Дніпро, вул. 
Гоголя, 29,  (056) 794-57-98). Науковий керівник: Гончарук Н.Т., 
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування, 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Лукашевська Уляна Тарасівна, аспірантка Національного 

університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Публічне 
управління розвитком фінансових технологій в умовах реформування 
фінансової системи України», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.041 в 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12, тел. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Подольчак Н. 
Ю., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та фінансового менеджменту Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Макашов Валерій Валерійович, начальник відділу спортивної роботи 
та спортивної інфраструктури міста управління спорту департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради, тема дисертації: 
«Розвиток оздоровчої рухової активності населення в сучасних 
мегаполісах України: публічно-управлінський аспект» (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.866.008 у Дніпропетровському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, (м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,  (056) 794-58-
00, (056) 794-57-37). Науковий керівник: Бородін Є.І., доктор історичних 
наук, професор, перший заступник директора Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України 
Мартиненко Олександр Андрійович, аспірант Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, тема 
дисертації: «Механізми державного управління біологічною безпекою» 
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.142.007 в ПрАТ  Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2, (044) 490-95-12). Науковий керівник: Бригінець О.О., 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права Хмельницького університету 
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управління та права імені Леоніда Юзькова 
Міхальов Олексій Миколайович, директор ТОВ «Інноваційна 

компанія «ТРЕТЄ СЛОВО», тема дисертації: «Партійна еліта як суб’єкт 
формування публічної політики та управління» (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.810.009 в Національній академії державного управління при 
Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-21-
55). Науковий керівник: Голубь В.В., доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри суспільного розвитку і 
суспільно владних відносин Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Мосумова Айнура Кярам Кізі, аспірант Харківський національний 
економічний університет ім.С.Кузнеця, тема дисертації: «Кадрове 
забезпечення ефективного функціонування органів місцевого 
самоврядування», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.007 Інституті підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, (м. Київ, вул.Нововокзальна, 17, 
 (044) 536-14-87). Науковий керівник: Гавкалова Наталія Леонідівна, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
Харківського національного економічного університету ім.С.Кузнеця 
Осик Станіслав Володимирович, лікар хірург-стоматолог приватного 
підприємства «Братья Лепские «ПЛЮС», тема дисертації: «Публічна 
політика у сфері формування культури здоров’я населення в Україні» 
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.810.017 в Національній академії державного управління 

при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-
21-55). Науковий керівник: Васюк Н.О., кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики  
Національної академії державного управління при Президентові України 

Осипов Дмитро Миколайович, начальник відділу підготовки 
управління ракетних військ і артилерії Управління оперативного 
командування «Південь» сухопутних військ Збройних Сил України, 
тема дисертації: «Акмеологічні основи формування та оцінювання 
професійних інтересів публічних службовців в Україні» (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.866.007 у Дніпропетровському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, (м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,  (056) 794-58-
23). Науковий керівник: Шпекторенко І.В., доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України 
Пирогова Юлія Валеріївна, головний спеціаліст відділу адресної 
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допомоги управління соціального захисту Департаменту соціальної 
політики Дніпровської міської ради, тема дисертації: «Управління 
людськими ресурсами в сфері публічної служби України: соціально-
психологічний аспект» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.866.007 у Дніпропетровському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, (м. Дніпро, 
вул. Гоголя, 29,  (056) 794-58-23). Науковий керівник: Гончарук Н. Т., 
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування, 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Проць Тетяна Андріївна, викладач кафедри Вищого навчального 

комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська медична 
академія імені Андрея Крупинського", тема дисертації: «Державне 
сприяння розвитку освіти у  сфері фізичної культури в Україні: 
регіональний аспект», (281 – Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.860.001 у Львівському регіональному 
інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Львів, смт. Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 16, (032) 234-64-85). Науковий керівник: Фурса  
М.В., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту, начальник відділу з координації наукової роботи та 
докторантури Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України 

Ушакова Алла Сергіївна, провідний фахівець відділу 
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, тема дисертації: «Формування проєктних компетентностей 
посадових осіб місцевого самоврядування в умовах децентралізації 
влади» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.866.006 у Дніпропетровському регіональному 
інституті державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, (м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,  
(056) 794 57 99. Науковий керівник: Чикаренко І.А., доктор наук з 
державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та 
управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України 
Шевцов Віталій Григорович, аспірант Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема дисертації: 
«Удосконалення механізмів державного регулювання комунального 
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сектору стоматологічної допомоги населенню в Україні» (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.866.005 у Дніпропетровському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, (м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,  (056) 794-58-
61. Науковий керівник: Хожило І.І., доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України 
Широков Сергій Борисович, аспірант Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема дисертації: 
«Розвиток публічного управління у сфері національно-патріотичного 

виховання» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.866.009 у Дніпропетровському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, (м. Дніпро, 
вул. Гоголя, 29,  (056) 794-58-00. Науковий керівник: Липовська Н.А., 
доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування 
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Шишак Анатолій Олександрович, адміністративний директор ТОВ 

«МАСТЕР-АВІА», тема дисертації: «Теоретичні засади інноваційної 
діяльності в публічному управлінні» (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.012 в 
Національній академії державного управління при Президентові 
України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-21-55). Науковий 
керівник: Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Юзькова Олена Іванівна, Генеральний директор, ТОВ «Епоха 

інтернаціональної освіти», тема дисертації: «Інноваційне лідерство в 
публічному управлінні в умовах переходу до сервісно-орієнтованої 
держави», ( 281 Публічне управління та  адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 38.053.002 у Чорноморському 
національному університеті імені Петра Могили (м. Миколаїв, вул. 68 
Десантників, буд. 10,  (0512) 76-92-67). Науковий керівник: Халецька 
Аліна Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри менеджменту Університету державної фіскальної 
служби України 
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29 Міжнародні відносини 

Мовсесян Арег Самвелович, молодший фахівець з логістики 

ТОВ «Кованс Інтернешнл Україна», тема дисертації: «Розвиток ринку 
медичних інструментів в ЄС», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.023 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-
60-30). Науковий керівник: Чужиков В. І., доктор економічних наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
звʼязків Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Рудьковський Сергій Миколайович, директор ТОВ «АГРОЗЕМ 
ХОЛДИНГ», тема дисертації: «Трансформація світового енергетичного 
ринку», (292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.006.024 у Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Бурмака М. О., кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародного менеджменту Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 
Туролєв Гліб Олександрович, начальник комерційного відділу 
ТОВ «Стробіле Енерджі», тема дисертації: «Офшорні операції у 
глобальних бізнес-моделях», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.026 у Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-
60-30). Науковий керівник: Столярчук Я. М., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри міжнародної економіки Державного 
вищого навчального закладу «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 
Хаврат Максим Сергійович, аспірант кафедри міжнародного і 
європейського права юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Тема дисертації: 
«Правові основи поліцейського співробітництва держав-членів 
Європейського Союзу», (293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена 
рада Д 64.051.011 Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4;  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Сироїд Т. Л., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного і європейського права юридичного 
факультету Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна 

 


