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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 

Анохін Євген Дмитрович, доцент кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: 
«Модернізація спортивно-масової роботи у вищих військових 
навчальних закладах для формування ціннісного ставлення курсантів 
до фізичного вдосконалення», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.829.001 у Львівському державному 
університеті фізичної культури імені Івана Боберського (79007, 
м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Наукові керівники: 
Романчук С.В, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки і спорту, доктор наук з фізичного виховання та 
спорту, професор Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного; Завидівська Н. Н., професор кафедри 
теорії і методики фізичної культури, доктор педагогічних наук, 
професор Львівського державного університету фізичної культури імені 
Івана Боберського 
Бальоха Альона Сергіївна, викладач кафедри теорії та методики 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету, 
тема дисертації: «Формування природознавчої компетентності 
майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб’єктної 
дидактики» (015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.051.004 в Херсонському державному 
університеті (м. Херсон, вулиця Університетська, 27, тел. (0552) 32-67-
27). Науковий керівник: Петухова Л. Є., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки та психології дошкільної та 
початкової освіти, декан педагогічного факультету Херсонського 
державного університету 
Бегун-Трачук Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри 
музичного мистецтва Мукачівського державного університету, тема 
дисертації: «Педагогічні умови запобігання професійному вигоранню 
майбутніх викладачів мистецьких дисциплін» (015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.016 у 
Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, вул. 
Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). Науковий керівник: – Попович Н.М., 
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музичного 
мистецтва Мукачівського державного університету 
Ван Цзін І, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені  Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-
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педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.033 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені  Г.С. 
Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;  +38(057) 700-35-27). 
Науковий керівник: Жерновникова О. А., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри математики Харківського національного 
педагогічного університету імені  Г.С. Сковороди 
Гостра Катерина Вікторівна, асистент кафедри перекладу та 
слов’янської філології Криворізького державного педагогічного 
університету, тема дисертації: «Методика роботи з прецедентними 
феноменами культури під час навчання російської мови в основній 
школі» (014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.03 у Криворізькому державному 
педагогічному університеті (м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  тел. (056) 
470-13-34). Науковий керівник: Каневська О. Б., кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології 
Криворізького державного педагогічного університету 
Губарєва Дар’я Вячеславівна, аспірантка кафедри педагогіки та 
методики початкового навчання Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: « Формування 
соціальної компетентності молодших школярів засобами проектної 
діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.053.034 в Національному педагогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, +38(044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Матвієнко О.В., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Єжокіна Юлія Іванівна, аспірант Інституту професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України, тема дисертації: 
«Формування правової культури кваліфікованих робітників у закладах 
професійної освіти морського профілю», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.458.004 в Інституті 
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 
України (м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а,  (044) 259-45-53). 
Науковий керівник: Радкевич О. П., доктор педагогічних наук, старший 
дослідник, старший науковий співробітник науково-організаційного 
відділу Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України 
Лайчук Андрій Миколайович, викладач фізичного виховання 
Житомирського агротехнічного коледжу, тема дисертації: «Підготовка 
майбутніх тренерів-викладачів до розвитку морально-вольових якостей 
учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.053.002 у 
Житомирському державному університеті імені Івана Франка 
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40;  +38(067)7627861. 
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Науковий керівник: Дубасенюк О. А., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
Лі Хан, аспірант кафедри педагогічної творчості Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: 
«Формування творчої педагогічної позиції майбутнього учителя 
образотворчого мистецтва», (011 Освітні, педагогічні науки. 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.035 в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. 
Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: Гузій Н.В., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теоретичної і 
консультативної психології Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 
Лю Чан, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного 
мистецтва у закладах вищої освіти КНР», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.034 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (м. 
Харків, вул. Алчевських, 29;  +38(057) 700-3527). Науковий керівник: 
Жерновникова О. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри математики Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди 
Люлька Ганна Андріївна, аспірантка кафедри загальної педагогіки та 
андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка, тема дисертації: «Педагогічні умови 
толерантного ставлення школи і сім'ї до дітей молодшого шкільного 
віку», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.053.009 в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка (м. Полтава, вул. Остроградського 2, 

(0532) 52-17-52). Науковий керівник: Гриньова М. В., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної 
майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Малишева Махира Хайдарівна,  молодший науковий співробітник 
лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 
України, тема дисертації: «Підготовка фахівців готельного 
господарства і туризму у професійних школах Туреччини», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.458.006 в Інституті професійно-технічної освіти Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ, провулок Віто-Литовський, 
98-а,  (044) 259-45-53). Науковий керівник: Радкевич О. П., доктор 
педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник 
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науково-організаційного відділу Інституту професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України 
Небожук Олег Романович, викладач кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: 
«Удосконалення фізичної підготовки курсантів військових коледжів 
сержантського складу», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.829.001 у Львівському державному університеті 
фізичної культури імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. 
Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Наукові керівники: Федак С.С, 
старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного; Маланчук Г.Г., доцент кафедри теорії і методики 
фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент Львівського державного університету фізичної культури імені 
Івана Боберського 
Недашківській Руслан Михайлович, директор Державного 
навчального закладу «Катюжанське вище професійне училище», тема 
дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх 
трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.458.007 в Інституті професійно-технічної освіти Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ, провулок Віто-Литовський, 
98-а,  (044) 259-45-53). Науковий керівник: Лузан П. Г., доктор 
педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 
лабораторії науково-методичного супроводу фахівців у коледжах і 
технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України 
Ратушняк Наталія Олегівна, викладач кафедри педагогіки і методики 
початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, тема дисертації: 
«Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи», 
(013 Початкова освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.007 в 
Тернопільському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, 
(0352) 43-58-80). Науковий керівник: Чайка В. М., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та 
дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 
Скакун Наталія Сергіївна, аспірантка Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, тема дисертації: «Розвиток 
креативності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки», 
(011 - Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 73.053.007 в Черкаському національному університеті імені Богдана 
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Хмельницького (м. Черкаси, вул. Дашкевича, 24;  (063) 252-33-26). 
Науковий керівник: Десятов Т. М., доктор педагогічних наук, професор, 
директор Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Софілканич Марина Іванівна, методист Закарпатської академії 
мистецтв, тема дисертації: «Особливості естетичного виховання дітей і 
молоді засобами образотворчого мистецтва в позашкільних закладах 
Закарпаття (XX-XXI ст.)» (011 «Освітні, педагогічні науки»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.017 у Мукачівському державному 
університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). 
Науковий керівник: – Кобаль В.І., кандидат педагогічних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної роботи Мукачівського державного 
університету 
Сюй Вейвей, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування  Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: “Методичні засади 
формування виконавської стабільності магістрантів музичного 
мистецтва у процесі вокального навчання”, (014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.053.031  в Національному педагогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Хоружа О. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 
диригування  Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова 
Турок Оксана Степанівна, вчитель біології Рахівського закладу 
загальної середньої освіти I-III ступенів № 1  Рахівської міської ради 
Закарпатської області, тема дисертації: «Екологічна освіта у середній 
школі Словаччини» (011 «Освітні, педагогічні науки»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 62.147.014 у Мукачівському державному університеті, 
(м. Мукачево, вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). Науковий керівник: 
– Товканець Г. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії і методики початкової освіти Мукачівського державного 
університету 
Чжао Юйсян, аспірант кафедри педагогіки та методики початкового 
навчання Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова, тема дисертації: “Розвиток творчих здібностей дітей 
молодшого шкільного віку засобами ігрових художньо – педагогічних 
технологій”, (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.053.036 в Національному педагогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Олефіренко Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент, декан 
факультету педагогіки та психології Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 
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02 Культура і мистецтво 

Давітадзе Анастасія Галактіонівна, викладач Комунального 
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
«Дитяча музична школа №1 ім. Л.Бетховена», тема дисертації: «Жанр 
обробки народної пісні в творчості Л. ван Бетховена», (025 Музичне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.023 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Борисенко М.Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри теорії музики Харківського національного університету 
мистецтв імені І.П.Котляревського 
Жовнір Станіслав Сергійович, артист оркестру Івано-Франківського 
національного академічного драматичного театрі ім. Івана Франка, 
тема дисертації: «Творчість латиноамериканських композиторів для 
гітари: теорія, історія та виконавська практика», (025 Музичне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.024 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Дутчак В.Г., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри музичної україністики та народно-інструментального 
мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 
Харченко Анастасія Валеріївна, асистент кафедри дизайну і 
технологій Київського національного університету культури і мистецтв, 
тема дисертації: «Синтез стилів у практиці сучасної моди: тенденції, 
художні прийоми», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.807.003 у Київському національному університеті культури і 
мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, (093)4594534). Науковий 
керівник: Дихнич Л. П., кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри фешн та шоу-бізнесу Київського національного університету 
культури і мистецтв 
Шаркіна Аеліна Гюнерівна, асистент кафедри режисури та 
майстерності актора Київського національного університету культури і 
мистецтв, тема дисертації: «Грим у модних інноваціях XXI 
століття: художні засоби і технології», (022 Дизайн). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.807.002 у Київському національному університеті 
культури і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, (093)4594534). 
Науковий керівник: Дихнич Л. П., кандидат історичних наук, доцент, 
доцент кафедри фешн та шоу-бізнесу Київського національного 
університету культури і мистецтв 

 
03 Гуманітарні науки 

Алушкін Сергій Віталійович, журналіст ТОВ «Українське інтернет 
телебачення», тема дисертації: «Бажання як джерело соціальної 
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активності суб'єкта історії», (033 Філософія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.002.047 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Коваль 
О.А., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Веклич Олеся Анатоліївна, асистент кафедри теорії та практики 
перекладу романських мов імені М.Зерова Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема 
дисертації:  «Особливості відтворення українською мовою італійської 
жіночої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі творів 
Грації Деледди)», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 
26.001.175 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Смущинська І.В., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики 
перекладу романських мов імені М. Зерова Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Гуменна Крістіна Олександрівна, асистент кафедри теорії та 
практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Специфіка відтворення в українських 
перекладах лінгвостилістичних особливостей франкомовного 
історичного роману (на матеріалі роману Шарля Де Костера «Легенда 
про Уленшпігеля»)», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 
26.001.179 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Смущинська І.В., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики 
перекладу романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Кір’яков Олександр Євгенович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Фіванський поліс в структурі Беотійського союзу», (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.156 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Ставнюк В. В., доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 
Кругляк Дмитро Михайлович, провідний журналіст видання 
«Київський університет» відділу інформаційно-комунікативної роботи 
Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Становлення та розвиток інституту 
місцевого самоврядування в Україні (1990 – 2020 рр.): історичний 
аспект», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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26.001.170 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Слюсаренко А. Г.,  доктор 
історичних наук, професор кафедри новітньої історії України 
історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Плясун Ольга Миколаївна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Лінгвістичне 
моделювання іміджу України у ЗМІ» (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.180 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Шевченко Л.І., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики та мовної 
комунікації Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Пригодій Оксана Сергіївна, асистент кафедри англійської філології та 
міжкультурної комунікації Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Репрезентація ядерного концепту 
ПРИРОДА в англомовних перекладах сучасної української прози: 
лінгвокультурологічний підхід», (035 Філологія ). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.176 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Коломієць Л.В., доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики 
перекладу з англійської мови Інституту філології Київського 
національного університету імені  Тараса Шевченка 
Саричев Вячеслав Дмитрович, вчений секретар Національного 
заповідника «Хортиця», тема дисертації: «Розвиток суднобудування 
запорозького козацтва в XVI – XVIII ст.», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.027 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
 (061) 7644546). Науковий керівник: Білівненко С. М., кандидат 
історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та 
спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного 
університету 
Собіна Світлана Андріївна, аспірантка Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: «Структура та 
когнітивна семантика назв творчих колективів у сучасному 
антропоніміконі російської мови», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.051.014 в Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара (49010, м.  Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-
00).  Науковий керівник: Амічба Дімона Петрівна, кандидат філологічних 
наук, доцент, доцент  кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки 
іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара 
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Степанов Віталій Валерійович, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Лінгвосинергетичний аспект концепту 
ПОЛІТИКА в сучасному американському англомовному дискурсі» (035 
Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.028 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
 061) 7644546). Науковий керівник: Таценко Н.В., доктор 
філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов 
Сумського державного університету 

Стоколоса Тарас Андрійович, консультант АТ КБ «Приватбанк», 
м. Тернопіль, тема дисертації: «Розвиток борошномельної 
промисловості на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.053.009 в Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2, (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Москалюк М. М., 
доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, 
археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Цилюрик Тетяна Вячеславівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Креолізація та персуазивність соціальної реклами Великої 
Британії та Німеччини (на матеріалі англійської та німецької мов)», (035 
Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.181 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Бєлова А. Д., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
англійської філології та міжкультурної комунікації Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

04 Богослов’я 
Марюхно Наталія Миколаївна, старший викладач Таврійського 
християнського інституту, тема дисертації: “Соціально-політичний 
аспект богословських ідей Івана Проханова”, (041 Богослов’я). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.029 в Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. 
Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Остащук Іван 
Богданович, доктор філологічних наук, професор,  професор кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 
Рязанцева Тетяна Олександрівна, старший викладач Таврійського 
християнського інституту, тема дисертації: “Богословські основи 
навчання і виховання в сучасних євангельських навчальних закладах 
Євро-азіатської акредитаційної асоціації”, (041 Богослов’я). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.025 в Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. 
Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Остащук Іван 
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Богданович, доктор філософських наук, професор,  професор кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 
 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Бондарчук Оксана Юріївна, викладач кафедри політичної психології 
та міжнародних відносин Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації «Генеза соромʼязливості у 
дітей дошкільного віку» (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.053.033 в Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). 
Науковий керівник: Волошина В.В., доктор психологічних наук, доцент, 
професор кафедри теоретичної та консультативної психології 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Геращенко Вадим Олексійович, директор ТОВ «Фармацевтичний 
науково-дослідний центр «Альянс краси», тема дисертації: 
«Мікроекономічні детермінанти розвитку малого і середнього бізнесу», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.010 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Шинкарук Л. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
Ель-Бош Даліль Монтаївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Економічний механізм регулювання ефективної діяльності 
підприємств машинобудування», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 17.051.038 у Запорізькому національному університеті 
(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 228-76-13). Науковий 
керівник: Зборовська О. М., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Запорізького національного університету 
Заставний Юрій Богданович, директор ДП «Державний центр 
сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», тема 
дисертації: «Фінансово-економічне регулювання органічного 
сільськогосподарського виробництва», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 32.075.006 в Луцькому національному технічному 
університеті (м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ☎ (0332)26-44-92). Науковий 
керівник: Голян В. А., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного 
університету 
Котов Едуард В’ячеславович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Дискурсивна 
природа сучасного політичного процесу: моделювання та 
прогнозування», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 11.051.027 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Наукові 
керівники: Польовий М.А., доктор політичних наук, професор, 
професор кафедри політології та державного управління Донецького 
національного університету імені Василя Стуса; Моджеєвскі А. Л., 
доктор габілітований, професор кафедри політології та державного 
управління Донецького національного університету імені Василя Стуса 
Ліскович Назарій Юрійович, асистент кафедри Національного 
авіаційного університету, тема дисертації: «Стратегічне позиціонування 
авіапідприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.062.008 в Національному авіаційному університеті (м. Київ, 
проспект Любомира Гузара, 1,  (044) 406-79-01). Науковий керівник: 
Овсак О. П., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Національного авіаційного університету 
Мельничук Андрій Юрійович, співробітник департаменту 
контррозвідки Служби безпеки України, тема дисертації: «Формування 
землекористування оборони в контексті екологічної безпеки», (051 
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.035 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527-82-28). Наукові керівники: 
Дорош Й. М., доктор економічних наук, доцент, директор Інституту 
землекористування; Третяк Антон Миколайович, доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри управління земельними ресурсами 
та земельного кадастру Білоцерківського національного аграрного 
університету 
Погуляйко Юрій Михайлович, голова Волинської обласної державної 
адміністрації, тема дисертації: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення 
розвитку регіону в умовах децентралізації», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.075.007 в Луцькому національному 
технічному університеті (м. Луцьк, вулиця Львівська, 75,  (0332) 74-
61-03). Науковий керівник: Голян В. А., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри обліку і аудиту Луцького національного 
технічного університету 
Сабадах Андріан Броніславович, адвокат, Національна асоціація 
адвокатів України, тема дисертації: « Безпекова політика України у 
контексті регіональних та локальних загроз міжнародного тероризму », 
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.150 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Капітоненко М.Г., кандидат політичних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Середюк Тетяна Борисівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Дифузія інновацій у секторі ІКТ в умовах становлення цифрової 
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економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.006 
в Національному університеті водного господарства та 
природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,  050 678-94-
44). Науковий керівник: Ханін І. Г., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу 
Національного університету водного господарства та 
природокористування 
Сілютіна Олена Миколаївна, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Регулятивні чинники розвитку тілесного інтелекту 
особистості», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.053.038 в Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-
27). Науковий керівник: Седих К.В., доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Халатур Олександр Валентинович, аспірант Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету, тема дисертації: 
«Організаційно-економічні засади реалізації інноваційно-інвестиційного 
агропромислового виробництва», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.804.010 в Дніпровському державному аграрно-
економічному університеті (м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова  (056) 
744-81-32). Науковий керівник: Масюк Ю. В., кандидат економічних 
наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету 
 

07 Управління та адміністрування 
Андриц Мар’яна Русланівна, юрист ТОВ «Гордій консалтинг», тема 
дисертації: «Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав 
військовослужбовців», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.895.004 в Хмельницькму університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. 
(0382) 71-80-00). Науковий керівник: Грищук Оксана Вікторівна, 
докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри теорії та 
філософії права Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
Жидков Олексій Іванович, директор ТОВ «Віст-Сервіс -Україна» (м. 
Одеса), тема дисертації: «Управління інноваційним розвитком 
економічного потенціалу сервісних підприємств на маркетингових 
засадах», (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.004 в Одеській державній 
академії будівництва та архітектури (м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. 
+380988012895. Науковий керівник: Ажаман І.А., завідувач кафедри 
Менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва та 
архітектури, доктор економічних наук, професор 
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Карабаник Степан Михайлович, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Управління використанням матеріально-технічних ресурсів 
будівельних організацій», (073 «Менеджмент»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.082.012 в Західноукраїнському національному університеті 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). 
Науковий керівник: Толуб’як В. С., доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри менеджменту, публічного 
управління та персоналу Західноукраїнського національного 
університету 
Криворотенко Олег Олегович, асистент кафедри обліку, аналізу і 
аудиту Державного університету «Одеська політехніка», тема 
дисертації: «Потенціал інноваційного бізнес-партнерства в 
стратегуванні розвитку промислового підприємства», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.018 в 
Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 
Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: Філиппова С.В., 
доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, 
економіки та інформаційних технологій Державного університету 
«Одеська політехніка» 
Му Цзяньмін, аспірант Державного університету «Одеська 
політехніка», тема дисертації: «Інноваційно-інформаційна основа 
стратегії управління промисловим підприємством в економіці знань», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.019 в 
Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 
Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: Ковтуненко К. В., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного 
менеджменту та інновацій Державного університету «Одеська 
політехніка» 
Пришляк Катерина Мирославівна, викладач кафедри економічної 
кібернетики та інформатики Західноукраїнського національного 
університету, тема дисертації: «Моделі формування та розвитку ринку 
сільськогосподарських земель», (051 «Економіка»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.082.013 в Західноукраїнському національному 
університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-
50*10-019). Науковий керівник: Буяк Л. М., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики 
Західноукраїнського національного університету 
Яцик Тетяна Валеріївна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації «Облік, контроль 
та оподаткування операцій з криптоактивами» (071 Облік і 
оподаткування). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.183 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул.  
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239-31-41). Науковий керівник:  
Швець В. Г., доктор економічних наук, професор, професор кафедри  
обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса 



понеділок, 05 липня 2021 р. 

 
14 

Шевченка 
 

08 Право 
Бакаєв Денис Ігоревич, аспірант Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації: «Кримінально-правова 
характеристика зґвалтування за законодавством України та країн 
Південно-Східної Європи» (081 «Право») Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.086.033 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23;  (067) 559 
09 14). Науковий керівник: Стрельцов Євген Львович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Белякова Євгенія Олександрівна, аспірант кафедри 
адміністративного та фінансового права Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, тема дисертації: 
«Інформаційно-правове забезпечення електронного урядування в 
Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.037 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та фінансового права 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Бескишкий Сергій Миколайович, науковий співробітник Приватної 
установи «Науково-дослідний інститут публічного права». Тема 
дисертації: «Розгляд справ про порушення виборчих прав громадян в 
порядку адміністративного судочинства» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.503.040 в Науково-дослідному інституті публічного 
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 
Трофімцов В.А., доктор юридичних наук, провідний науковий 
співробітник відділу проблем публічного права Науково-дослідного 
інституту публічного права 
Бляшенко Олексій Олегович, начальник сектору Управління СБУ в 
Одеській області, тема дисертації: «Використання конфіденційного 
(негласного) співробітництва у кримінальному провадженні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.016 в Одеському державному 
університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; 
(067)-906-84-18). Науковий керівник: Тарасенко Владислав Єгорович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 
процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового 
розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ 
Виходець Юрій Олександрович, начальник Управління протидії 
кіберзлочинам в Одеській області, тема дисертації: «Використання 
комп’ютерних технологій при проведенні негласних слідчих 
(розшукових) дій» (спецтема), (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.884.012 в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
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(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий 
керівник: Катеринчук Іван Петрович, доктор юридичних наук професор, 
професор кафедри адміністративного права та адміністративного 
процесу факультету підготовки фахівців для для підрозділів 
превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх 
справ 
Дука Валерія Володимирівна, старший офіцер відділу публічних 
закупівель Національної академії Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького, тема дисертації: «Правові та 
організаційні засади розгляду звернень громадян при перетині 
державного кордону України», (081 – право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 70.705.013 в Національній академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, вул. 
Шевченка, 46, тел. (0382) 72-48-82). Науковий керівник: Стеценко С. Г., 
суддя Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор 
Захарчук Вікторія Вікторівна, провідний фахівець групи 
забезпечення освітнього процесу Національної академії внутрішніх 
справ, тема дисертації «Публічне адміністрування у сфері медичного 
обслуговування населення в Україні», (081 - Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.071 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Стрельченко О.Г., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри публічного управління та 
адміністрування Національної академії внутрішніх справ 
Ірклієнко Андрій Ігорович, нуковий співробітник НДІ морського та 
космічного права, тема дисертації «Бікамералізм в умовах формування 
конституційної демократії», (081 – Право). спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.867.002 в Інституті законодавства Верховної Ради України 
(04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 
– 235 – 96 – 05). Науковий керівник: Куян І.А., доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник, завідувач сектору експертних робіт 
відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту 
законодавства Верховної Ради України 
Караман Микола Віталійович, фахівець лабораторії соціологічних та 
політичних досліджень Національного університету «Одеська 
юридична академія», тема дисертації: «Ритуали в правовій сфері: 
загальнотеоретичне та порівняльно-правове дослідження», (081 
«Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.027 у Національному 
університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, вул. Фонтанська 
дорога, 23; (063) 314-14-68). Науковий керівник: Дудченко В.В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри загальнотеоретичної 
юриспруденції Національного університету «Одеська юридична 
академія» 
Колісник Анна Сергіївна, народний депутат України. Тема дисертації: 
«Адміністративно-правовий режим забезпечення законності у галузі 
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митно-сервісних відносин» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.503.041 в Науково-дослідному інституті публічного права 
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Шаповал 
Роман Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Констанкевич Юрій Зіновійович, Головний консультант Апарату 
Верховної Ради України, тема дисертації: «Морально-етичні критерії як 
конституційна умова формування органів публічної влади в Україні», 
(081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.035 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія», (65000, м. 
Одеса, вул. Академічна, 2 (048) 719-88-15). Науковий керівник: Олькіна 
Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор 
кафедри конституційного права Національного університету «Одеська 
юридична академія» 
Корнілова Олеся Володимирівна, асистент кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації: «Медична допомога як 
вид соціального забезпечення» (081 «Право») Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.036 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23;  (097) 773 
00 33). Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, доктор 
юридичних наук, професор, декан соціально-правового факультету 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Кузнєцова Євгенія Андріївна, адвокат в АБ «Кузнєцова та партнери», 
тема дисертації «Фінансово-правове регулювання діяльності професійних 
учасників ринку цінних паперів», (081 - Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.054 в Національній академії внутрішніх справ, МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Андрущенко І.Г., кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань 
Національної академії внутрішніх справ 
Лисенко Вікторія Віталіївна, Головний державний інспектор відділу з 
напряму реалізації правових питань Одеської митниці Держмитслужби, 
тема дисертації: «Громадянська журналістика як засіб реалізації права 
людини на інформацію» (081 «Право») Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.086.030 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23;  (068) 773 
03 34). Науковий керівник: Калітенко Оксана Михайлівна, кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Немчинов Євген Сергійович, аспірант Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації «Участь прокурора у 
кримінальному процесуальному доказуванні під час судового 
провадження», (081 – «Право»). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 41.086.037 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. +380502851816). 
Науковий керівник –  Волошина Владлена Костянтинівна, доцент, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу, 
детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Олійник Ярослав Святославович, заступник директора ТзОВ «Білий 
дім», тема дисертації: «Методика розслідування погрози або 
насильства щодо захисника чи представника особи», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.064 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12, кім. 207 головного корпусу,  т. (032)2582712). Науковий керівник: 
Канцір В.С., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права, 
психології та інноваційної освіти  Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Остроглядов Олександр Ігорович, заступник начальника Головного 
управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi - начальник 
кримiнальної полiцiї, тема дисертації: «Запобігання корисливим 
злочинам проти власності у великих містах Причорноморського регіону 
материкової України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.884.008 в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий 
керівник: Бабенко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри кримінального права та кримінології 
факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 
Одеського державного університету внутрішніх справ 
Рожик Євгеній Миколайович, аспірант Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації «Наслідки злочину як 
об’єкт криміналістичного аналізу», (081 – «Право»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.086.038 в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. +380502851816). Науковий керівник –  Аркуша Лариса Ігорівна, 
професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального 
процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Савельєва Ірина Валеріївна, старший викладач кафедри 
професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету 
Одеського державного університету внутрішніх справ тема дисертації: 
«Мовленнєвий портрет особи в системі криміналістичних знань», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.019 в Одеському 
державному університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. 
Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник: Стратонов Василь 
Миколайович доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
галузевого права історико-юридичного факультету Херсонського 
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державного університету 
Савич Єгор Сергійович, помічник-консультант народного депутата 
України, тема дисертації «Право людини на звернення в Україні: 
конституційно-правовий аналіз», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.867.004 в Інституті законодавства Верховної Ради України 
(04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 
– 235 – 96 – 05). Науковий керівник: Куян І.А., доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник, завідувач сектору експертних робіт 
відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту 
законодавства Верховної Ради України 
Салаєв Тургут Гаджи  Огли, викладач Академії з надзвичайних 
ситуацій Азербайджанської Республіки, тема дисертації 
«Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки у 
митній сфері», 25 жовтня 2018 р (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.867.05 в Інституті законодавства Верховної Ради України 
(04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 
– 235 – 96 – 05). Науковий керівник Гулієв А.Д., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства Національного авіаційного університету 
Самокиш Інна Василівна, юрист адвокатського об’єднання «Меч 
правосуддя», тема дисертації: «Кримінально-правова охорона 
власності за законодавством України та країн Східної Європи» (081 
«Право») Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.034 у Національному 
університеті «Одеська юридична академія», (65009, м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, 23;  (067) 559 09 14). Науковий керівник: 
Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук, професор,  
завідувач кафедри кримінального права Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
Семенець Роман Юрійович, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Правове 
регулювання поводження з відходами за екологічним законодавством 
України та Європейського Союзу», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.188 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Краснова М. В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри екологічного права 
Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Сільницький Ігор Володимирович, керуючий партнер«Адвокатського 
об’єднання «Альтеро» м. Одеса, тема дисертації: «Збирання і подання 
доказів стороною захисту у кримінальному провадженні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.020 в Одеському державному 
університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; 
(067)-906-84-18). Науковий керівник: Заєць Олександр Михайлович, 
кандидат юридичних наук доцент, професор кафедри кібербезпеки та 
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інформаційного забезпечення факультету підготовки фахівців для 
підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету 
внутрішніх справ 
Тартасюк Володимир Юрійович, Інспектор з питань правового 
захисту та охорони праці ЦК Укрелектропрофспілки, тема дисертації: 
«Актуалізація гуманістичного потенціалу права у творенні правової 
держави», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.030 в 
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. 
Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Токарчук О.В., 
доктор юридичних наук, доцент,  професор кафедри теорії та історії 
держави і права Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова 
Тищенко Юрій Володимирович, помічник командира військової 
частини А 3189 з правової роботи, тема дисертації «Методика 
розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням 
від військової служби», (081 – «Право»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.136.001 в Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 33; тел. +380(67) 766 85 19). Науковий керівник – 
Подобний О. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного 
гуманітарного університету 
Устюшенко Стелла Еріківна, аспірантка Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації «Судові витрати в 
цивільному процесі України», (081 – «Право»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.040 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. +380502851816). 
Науковий керівник –  Андронов І.В., доцент, доктор юридичних наук, 
професор кафедри цивільного процесу Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
Фоміна Оксана Ігорівна, аспірантка Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації «Відносини адвоката з 
клієнтом за договором про надання правової допомоги», (081 – 
«Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.041 в Національному 
університеті «Одеська юридична академія», (65000, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23; тел. +380505522605). Науковий керівник: 
Бакаянова Н.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
організації судових, правоохоронних органів та адвокатури 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Череміс Олександр Олександрович, старший слідчий Першого 
слідчого відділу Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташоване у місті Києві, тема дисертації «Земельне 
правопорушення в сфері містобудування як підстава юридичної 
відповідальності» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.013 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. 



понеділок, 05 липня 2021 р. 

 
20 

Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: Малишева 
Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка 
відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного 
права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
Шкорупеєв Дмитро Анатолійович, аспірант Національного 
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації 
«Процесуальний порядок розгляду справ про стягнення аліментів у 
цивільному судочинстві», (081 – «Право»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.086.042 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. +380502851816). 
Науковий керівник –  Волкова Н.В., доцент, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри цивільного процесу Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
Щиглов Євгеній Олександрович, керуючий партнер адвокатського 
об’єднання «Shchyglov & Partners», тема дисертації: «Еколого-правове 
регулювання обліку об’єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан 
навколишнього природного середовища в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.031 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Краснова Юлія Андріївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка 
В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Юсубов Костянтин Володимирович, безробітний, тема дисертації 
«Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення» (081 
− Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.014 в Інституті 
держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 
України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). 
Науковий керівник: Сахнюк С.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права та процесу Київського 
університету права 
 

09 Біологія 
Дайнеко Поліна Михайлівна, викладачка кафедри ботаніки 
Херсонського державного університету, тема дисертації: «Флора 
городищ Нижнього Придніпров’я» (091 Біологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.211.006 в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного (01024, м. 
Київ, вул. Терещенківська, 2; тел.: (044) 234-40-41). Науковий керівник: 
Мойсієнко Іван Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор 
кафедри ботаніки Херсонського державного університету 
Хоменко Андрій Миколайович, завідувач сектору гідробіології 
Харківського регіонального центру з гідрометеорології, тема дисертації: 
«Таксономічна ревізія п’явок родини Erpobdellidae (Annelida, Clitellata, 
Hirudinida) Палеарктики: морфологія, філогенія і географічне 



понеділок, 05 липня 2021 р. 

 
21 

поширення», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.153.001 
в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена (м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 15, (044) 235-61-74). Науковий керівник: Утєвський 
С.Ю., доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології 
та екології тварин біологічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 
 

10 Природничі науки 
Аксьонова Катерина Дмитрівна, молодший науковий співробітник 
Інституту іоносфери, тема дисертації: «Діагностика рухомих 
іоносферних збурень природного походження методом некогерентного 
розсіяння», (104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.260.001 у Радіоастрономічному інституті (м. Харків, вул. 
Мистецтв, 4,  (057) 341-77-27). Наукові керівники: Залізовський А.В., 
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного 
інституту та Панасенко С.В., кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, завідувач відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери 
Маловиця Максим Сергійович, молодший науковий співробітник ННЦ 
«Харківський фізико-технічний інститут», тема дисертації: «Керування 
потужністю перспективного швидкого реактора, що працює в 
самопідтримному режимі хвилі ядерного горіння», (105 – Прикладна 
фізика та наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.014 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Фомін Сергій Петрович, к.ф.-м.н., с.н.с., доцент кафедри фізики ядра та 
високих енергій імені О. І. Ахієзера Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 
Терещук Володимир Валерійович, аспірант Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Динаміка формування 
впорядкованих квазі-одновимірних твердотільних наносистем», (104 
Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.002.048 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Горшков В. М.,  
доктор фізико-математичних наук, професор,  професор кафедри 
загальної фізики та фізики твердого тіла  Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
 

11 Математика та статистика 
Аль-Зірджаві Фарах Джавад Галі, аспірантка ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: 
«Алгебри аналітичних функцій на банахових просторах, які є 
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інваріантними відносно дії операторних напівгруп», (111 Математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.029 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
доктор фізико-математичних наук, професор Загороднюк Андрій 
Васильович, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 
 

12 Інформаційні технології 
Стельмах Олександр Петрович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Методи та моделі аналізу 
транспортних систем в умовах нестаціонарності параметрів 
транспортного потоку », (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена 
рада  ДФ 26.002.049 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Стеценко І.В., доктор технічних наук, професор кафедри 
автоматизованих систем обробки інформації та управління 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

13 Механічна інженерія 
Андрієвський Михайло Віталійович, аспірант Дніпровського 
національного університету імені Олеся  Гончара, тема дисертації: « 
університету імені Олеся Гончара Тема дисертації та дата її 
затвердження – «Проєктування ракетних двигунних установок на 
висококонцентрованому перекису водню і керосині», (134 Авіаційна та 
ракетно-космічна техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.016 у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся  Гончара (м. 
Дніпро, просп. Гагаріна 72,  +380969624007). Науковий керівник: 
Мітіков Ю. О., доктор технічних наук, доцент, завідуючий кафедри 
двигунобудування Дніпровського національного університету імені 
Олеся  Гончара 
Гнатенко Михайло Олегович, аспірант Національного університету 
«Запорізька політехніка», тема дисертації «Удосконалення 
мікрометалургійних методів при отриманні авіаційних деталей з 
алюмінієвих сплавів», ( 136 Металургія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.052.001 у Національному університеті «Запорізька політехніка», 
(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. 769-83-42). Науковий 
керівник: Наумик Валерій Владиленович, д.т.н., професор, проректор з 
Наукової роботи та міжнародної діяльності Національного університету  
«Запорізька політехніка» 
 

14 Електрична інженерія 
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Тютюнник Федір Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Підвищення статичної стійкості електричних систем з 
врахуванням впливу характеристик різнорідних джерел розподіленої 
генерації» (141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.032 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Тугай Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
відділу оптимізації систем електропостачання Інституту 
електродинаміки 
 

15 Автоматизація та приладобудування 
Якименко Інна Юріївна, аспірант кафедри автоматики та 
робототехнічних систем імені академіка І. І. Мартиненка Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, тема 
дисертації: «Інтелектуальна система енергоефективного керування 
мікрокліматом у спорудах закритого ґрунту з прогнозуванням 
енерговитрат» (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.021 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Лисенко 
Віталій Пилипович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри автоматики та робототехнічних систем імені академіка 
І. І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
 

16 Хімічна та біоінженерія 
Вашкурак Уляна Юріївна, аспірант кафедри технології органічних 
продуктів Національного університету «Львівська політехніка», тема 
дисертації: «Вдосконалення кавітаційних технологій очищення 
промислових стічних вод» (161 Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.071 в Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 
12, ☎ (032) 258-27-12). Науковий керівник: Шевчук Л.І., професор, 
доктор технічних наук, професор кафедри технології органічних 
продуктів Національного університету «Львівська політехніка» 
Старчевський Роман Олегович, аспірант кафедри технології 
органічних продуктів Національного університету «Львівська 
політехніка», тема дисертації: «Трансестерифікація тригліцеридів у 
присутності гетерогенних каталізаторів» (161 Хімічні технології та 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.072 в Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 
12, ☎ (032) 258-27-12). Науковий керівник: Мельник С.Р., професор, 
доктор технічних наук, професор кафедри технології органічних 
продуктів Національного університету «Львівська політехніка» 
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18 Виробництво та технології 

Бурачок Олександр Володимирович, аспірант кафедри видобування 
нафти і газу Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, тема дисертації: «Підвищення ефективності вилучення 
вуглеводнів на різних стадіях розробки газоконденсатних родовищ»,  
(185 – Нафтогазова інженерія та технології). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.052.019 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, 
 095) 137-37-53). Науковий керівник: Кондрат О.Р., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу 
 

19 Архітектура та будівництво 
Дмитрік Надія Олегівна, асистент кафедри архітектури будівель та 
споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури, тема 
дисертації: «Принципи архітектурно-плануваньної організації 
багатофункціональних комплексів на основі реновації промислових 
об’єктів», 191 Архітектура та містобудування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.056.020 в Київському національному університеті 
будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 
31), Науковий керівник: Уреньов Валерій Павлович, доктор архітектури, 
професор, завідувач кафедри архітектури будівель та споруд Одеської 
державної академії будівництва та архітектури 
Карбан Анна Анатоліївна, аспірант кафедри основ архітектури та 
архітектурного планування КНУБА, тема дисертації: «Архітектурно-
планувальна організація шкільних комплексів на територіях зі складним 
рельєфом України», 191 Архітектура та містобудування. 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.021 в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (03037, м. Київ, 
Повітрофлотський проспект, 31). Науковий керівник: Слєпцов Олег 
Семенович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ 
архітектури та архітектурного проектування Київського національного 
університету будівництва і архітектури 
Кінтя Лучія, аспірантка Одеської державної академії будівництва та 
архітектури, тема дисертації: «Бетони підвищеної довговічності для 
жорстких покриттів автомобільних доріг», (192 Будівництво та цивільна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.005 в Одеській 
державній академії будівництва та архітектури (м. Одеса, вул. 
Дідріхсона, 4, тел. +380988012895. Науковий керівник: Мішутін А.В., 
професор кафедри Автомобільних доріг та аеродромів Одеської 
державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, 
професор 
Коник Соломія Ігорівна, асистент кафедри містобудування 
Національного університету «Львівська політехніка», тема дисертації: 
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«Ущільнення забудови території історично сформованих міст (на 
прикладі Львова)», (191 Архітектура та містобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ35.052.074 в Національному університеті 
"Львівська політехніка" (м.Львів, вул. С.Бандери 12, тел. (032)2582712). 
Науковий керівник: Петришин Галина Петрівна, кандидат архітектури, 
професор, завідувачка кафедри містобудування Національного 
університету "Львівська політехніка" 
Очеретянко Микита Дмитрович, аспірант Київського національного 
університету будівництва і архітектури 2018-2022 рр. навчання, тема 
дисертації «Енергоефективне опалення приміщень комбінованим 
застосуванням електричних інфрачервоних випромінювачів та водяних 
опалювальних приладів», (192 «Будівництво та цивільна інженерія»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.015 у Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (м. Київ, Повітрофлотський 
проспект, 31, (044) 245-48-44). Науковий керівник: Приймак О. В., 
доктор технічних наук, професор, декан факультету інженерних систем 
та екології Київського національного університету будівництва і 
архітектури 
Тимощук Олександр Юрійович, аспірант кафедри «Проектування 
доріг, геодезії та землеустрою» Національного транспортного 
університету, начальник відділу інноваційного розвитку Департаменту 
технічного забезпечення та інноваційного розвитку Державного 
агентства автомобільних доріг України, тема дисертації: 
«Удосконалення паспортизації автомобільних доріг на етапі 
експлуатації» (192 Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.059.004 у Національному транспортному 
університеті (01010, м. Київ,  вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. 
(044) 280-08-13). Науковий керівник: Пальчик Анатолій Миколайович, 
кандидат технічних наук, професор, професор кафедри «Проектування 
доріг, геодезії та землеустрою» Національного транспортного 
університету 
Црноя Анджелко, директор private limited company «CRNOJA d.o.o», 
Хорватія, тема дисертації: «Ефективні звукоізоляційні матеріали для 
реконструкції огороджувальних конструкцій будівель», (192 
Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.085.006 в Одеській державній академії будівництва та архітектури 
(м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. +380988012895. Науковий керівник: 
Попов О.О., тимчасово не працює, кандидат технічних наук, доцент 
Янчук Катерина Володимирівна, аспірантка кафедри дизайну 
архітектурного середовища навчально-наукового інституту архітектури 
та дизайну Національного університету "Львівська політехніка", тема 
дисертації: "Архітектурно-театральна творчість Ф.Кізлера", (191 
Архітектура та містобудування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ35.052.073 в Національному університеті "Львівська політехніка" 
(м.Львів, вул. С.Бандери 12, тел. (032)2582712). Науковий керівник: 
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Проскуряков В.І., доктор архітектури, професор, завідувач кафедри 
дизайну архітектурного середовища Національного університету 
"Львівська політехніка" 
 

20 Аграрні науки та продовольство 
Астахова Яніна Владиславівна, молодший науковий співробітник 
лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур 
Державної установи Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України, тема дисертації: «Формування врожайності та 
якості зерна пшениці озимої під впливом строків сівби та удобрення в 
Північному Степу», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.353.002 в Державній установі Інститут зернових культур, (м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 14,  (056) 732-42-88. Науковий 
керівник:  Гасанова І. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 
агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи 
Інститут зернових культур 
Гадзовський Геннадій Леонардович, директор СТОВ «Васюти», тема 
дисертації: «Оптимізація елементів технології вирощування сої в 
західному Поліссі України» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.004.033 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Новицька Наталія Валеріївна, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 
рослинництва Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Друмова Олена Миколаївна, молодший науковий співробітник 
лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур 
Державної установи Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України, тема дисертації: «Оптимізація технологічних 
прийомів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої в 
Північному Степу», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.353.004 в Державній установі Інститут зернових культур, (м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 14,  (056) 732-42-88. Науковий 
керівник:  Гасанова І. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 
агробіологічних ресурсів озимих зернових культур Державної установи 
Інститут зернових культур 
Ляска Юлія Миколаївна, науковий співробітник ТОВ «БЕТА НК», тема 
дисертації: «Шкідники кукурудзи та контроль їх чисельності в 
Лівобережному Лісостепу України», (202 Захист і карантин рослин). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.376.001 в Інституті захисту рослин 
(м. Київ, вулиця Васильківська, 33, 03022, (044) 257-11-24). Науковий 
керівник: Стригун О. О., доктор сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії ентомології та стійкості 
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сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту захисту 
рослин  
Макаренко Аліна Анатоліївна, асистент кафедри гідробіології та 
іхтіології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, тема дисертації: «Оптимізація 
технологічних та методичних підходів щодо вирощування молоді 
гібриду білого із строкатим товстолобів для зариблення водойм 
комплексного призначення»  (207 «Водні біоресурси та аквакультура»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.034 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Шевченко П. Г., кандидат біологічних наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри гідробіології та іхтіології Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
Піньковський Геннадій Віталійович, заступник директора з 
навчально-виробничої роботи Відокремленого структурного підрозділу 
«Бобринецького аграрного фахового коледжу імені В. Порика 
Білоцерківського національного аграрного університету», тема 
дисертації: «Оптимізація елементів технології вирощування соняшника 
в Правобережному Степу України» (201 Агрономія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.004.026 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Танчик Семен Петрович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Шевчук Наталя Петрівна, асистент кафедри Миколаївського 
національного аграрного університету, тема дисертації: «Оцінка 
методів підбору при виведенні та удосконаленні української червоної 
молочної породи великої рогатої худоби» (204 Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена рада ДФ 
38.806.001 в Миколаївському національному аграрному університеті (м. 
Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9;  (0512) 40-90-58). Науковий 
керівник: Підпала Т. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри технології переробки, стандартизації ї сертифікації 
продукції тваринництва Миколаївського національного аграрного 
університету 
 

21 Ветеринарна медицина 
Богач Денис Миколайович, молодший науковий співробітник 
лабораторії епізоотології, моніторингу хвороб тварин та провайдингу 
Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», тема 
дисертації: «Інфекційна агалактія овець і кіз (епізоотологічний 
моніторинг, розробка засобів специфічної профілактики)», (211 



понеділок, 05 липня 2021 р. 

 
28 

Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.359.001 у 
Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини», (м. Харків, вул. Пушкінська, 83, 
 (057) 707-20-53). Науковий керівник: Стегній Б.Т., доктор 
ветеринарних наук, професор, директор Національного наукового 
центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини» 
 
 
 

22 Охорона здоров’я 
Амаш Анастасія Григорівна, аспірантка кафедри пропедевтики 
педіатрії №1, Харківський національний медичний університет, тема 
дисертації: «Оптимізація нагляду за дітьми грудного та 
раннього віку залежно від виду вигодовування та 
екологічних умов району проживання», (22 - «Охорона здоров’я» за 
спеціальністю 228 - «Педіатрія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.030  в Харківському національному медичному університеті (м. 
Харків, просп. Науки 4, (057) 707-73-27). Науковий керівник: Фролова 
Т.В., доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри 
пропедевтики педіатрії №1 Харківського національного медичного 
університету 
Бариляка Романа Володимировича, асистента кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, тема дисертації 
«Особливості функціонування Са2+-залежних регуляторних систем 
лімфоцитів крові жінок хворих на рак яєчника». Код та назва 
спеціальності – 222 «Медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.600.018 у Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького , (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-
30-66). Науковий керівник  - Воробець Зіновій Дмитрович, доктор 
біологічних наук, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та 
генетики, Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького 
Бердник Інна Олександрівна, аспірант кафедри внутрішніх хвороб 
стоматологічного факультету Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Оптимізація ведення 
пацієнтів з артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла за 
допомогою телемоніторингу артеріального тиску», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.046 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Бульда В.І., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини «Інститут біології 
та медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
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Болюк Юліана Володимирівна, аспірант кафедри фізіології з 
основами біоетики та біобезпеки Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема дисертації: 
«Психофізіологічні особливості осіб молодого віку з різним станом 
тканин пародонта», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.601.037 у Тернопільському національному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-
72-69). Науковий керівник: Вадзюк С.Н., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та 
біобезпеки Тернопільського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського. 
Власик Любов Йосипівна, асистент кафедри соціальної медицини та 
організації охорони здоров’я Буковинського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування 
удосконалення багатофакторної профілактики основних неінфекційних 
захворювань на рівні первинної медико-санітарної допомоги», (за 
спеціальністю: 222 – Медицина. Спеціалізована Вчена рада ДФ 
76.600.015 у Буковинському державному медичному університеті 
(58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, т. (0372)551739). Наукові 
керівники: Рингач Наталія Олександрівна, доктор наук з державного 
управління, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, 
головний науковий співробітник (Інститут демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи); Ступницька Ганна Ярославівна, доктор 
медичних наук, доцент, професор кафедри пропедевтики внутрішніх 
хвороб (Буковинський державний медичний університет; м. Чернівці) 
Воробець Микола Зіновійович, аспірант кафедри урології 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, тема дисертації «Клініко-патогенетичні маркери розвитку 
неплідності чоловіків з азооспермією». Код та назва спеціальності – 
222 «Медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.019 у 
Львівському національному медичному університеті імені Данила 
Галицького  , (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). 
Науковий керівник  - Боржієвський Андрій Цезарович, доктор медичних 
наук, завідувач кафедри урології, Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького  
Гопта Олена Валеріївна, аспірантка кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова, Харківський національний 
медичний університет, тема дисертації: «Мікробіологічне 
обґрунтування доцільності імпрегнації наночастинками срібла та міді 
полімерних виробів для медичного застосування», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.031 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, 
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Мішина М.М., доктор медичних 
наук, професор, завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та 
імунології ім. проф. Д.П. Гриньова Харківського національного 
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медичного університету 
Гресько Ігор Володимирович, асистент кафедри травматології і 
ортопедії Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, тема дисертації «Механізми розвитку, діагностика 
та лікування порушень рухового стереотипу у хворих на поперековий 
остеохондроз». Код та назва спеціальності – 222 «Медицина». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.020 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького  , 
(79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий 
керівник  - Колесніченко Віра Анатоліївна, доктор медичних наук, 
професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії і 
топографічної анатомії Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна  
Дроздовська Юлія Богданівна, лікар акушер-гінеколог ТОВ «Клініка 
професора С. Хміля у Тернополі», тема дисертації: «Оптимізація 
протоколів контрольованої овуляторної стимуляції у пацієнток з 
фіброміомою матки», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.601.039 у Тернопільському національному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-
72-69). Науковий керівник: Хміль С.В., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1  
Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського 
Ковбаса Олена Олександрівна, асистент кафедри травматології та 
ортопедії Дніпровського державного медичного університету. Назва 
дисертації: «Імплантаційні характеристики вертлюгової западини при 
ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах диспластичного 
коксартрозу», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.601.029 у Дніпровському державному медичному 
університету (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-
48-48,). Науковий керівник: Лоскутов Олександр Євгенійович, доктор 
медичних наук, професор, завід. кафедри травматології та ортопедії 
Дніпровського державного медичного університету 
Лисиця Юлія Миколаївна, асистент кафедри пропедевтики дитячих 
захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Клініко-
патогенетичні особливості формування і перебігу соматоформних 
розладів у підлітків, асоційованих з афективними станами», (228 
Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.023 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Наукові керівники: Булат Л.М., 
завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за 
хворими дітьми, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; Римша С.В., 
завідувачка кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом 
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післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Мен Гуаньцзюнь, аспірант ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова», тема дисертації: «Значення температурних 
змін ока у визначенні активності запального процесу при неінфекційних 
передніх та середніх увеїтах (експериментальне дослідження)», 22 
«Охорона здоров’я», 222 «Медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.556.002 в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 
Філатова» (м. Одеса, вул. Французький бульвар 49/51, (048) 7298348). 
Науковий керівник: Дорохова О.Е., молодший науковий співробітник 
відділу запальної патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова», кандидат медичних наук 
Мен Гуаньцзюнь, аспірант ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова», тема дисертації: «Значення температурних 
змін ока у визначенні активності запального процесу при неінфекційних 
передніх та середніх увеїтах (експериментальне дослідження)», 222 
«Медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ 41.556.002 в ДУ «Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова» (м. Одеса, вул. 
Французький бульвар 49/51, (048) 7298348). Науковий керівник: 
Дорохова О.Е., молодший науковий співробітник відділу запальної 
патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 
Філатова», кандидат медичних наук 
Мота Юлія Степанівна,  аспірант, асистент кафедри хірургії №2 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, тема дисертації «Особливості лікування хворих на 
нирково-клітинний рак з інвазією в нижню порожнисту вену та праве 
передсердя». Код та назва спеціальності – 222 «Медицина», 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.021 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького, 
(79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий 
керівник  - Кобза Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії №2, Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького  
Павличук Тетяна Олександрівна, асистент кафедри стоматології ІПО 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: 
«Клінічне та біомеханічне обґрунтування методів хірургічного лікування 
переломів голівки нижньої щелепи», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.048 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Копчак А.В., доктор медичних 
наук, професор, директор Стоматологічного медичного центру 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
Позур Тарас Павлович, аспірант Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Особливості основних характеристик зубної дуги верхньої та нижньої 
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щелеп у юнаків і дівчат різних фізіогномічних типів з ортогнатичним 
прикусом», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.600.024 в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. 
І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий 
керівник: Шінкарук-Диковицька М.М., завідувачка кафедри 
терапевтичної стоматології, доктор медичних наук, професор 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Рак Наталія Олегівна, аспірант, асистента кафедри сімейної 
медицини факультету післядипломної освіти Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, тема 
дисертації «Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії, 
поєднаної з дисплазією сполучної тканини». Код та назва спеціальності 
– 222 «Медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.022 у 
Львівському національному медичному університеті імені Данила 
Галицького, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). 
Науковий керівник – Заремба Євгенія Хомівна, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри сімейної медицини факультету 
післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького  
Стрига Олена Анатоліївна, асистент кафедри фармакології, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, тема 
дисертації: «Фармакологічне вивчення вагінального гелю 
комбінованого складу з ресвератролом та гіалуроновою кислотою», 
(226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.003.049 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Зайченко Г.В., завідувач кафедри фармакології, 
доктор медичних наук, професор Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
Тиравська Юлія Василівна, аспірант кафедри внутрішньої медицини 
№4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 
тема дисертації: «Клініко-гемостатичні показники у пацієнтів з 
нестабільною стенокардією», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.003.050 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Лизогуб В.Г., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця 
Хаджинова Юлія Володимирівна, аспірантка Державної установи 
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії 
медичних наук України», тема дисертації: «Забезпеченість вітаміном D 
та профілактика його дефіциту у дітей з ювенільним ідіопатичним 
артритом», (228 – Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.569.001 у Державній установі «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків Національної академії медичних наук України» (м. Харків, пр. 
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Ювілейний 52-а, тел.(0572) 62-50-19). Наукові керівники: Шевченко 
Наталія Станіславівна, провідний науковий співробітник відділення 
кардіоревматології, доктор медичних наук, старший науковий 
співробітник Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків Національної академії медичних наук України» та Богмат 
Людмила Феодосіївна – керівник відділення кардіоревматології, доктор 
медичних наук, професор Державної установи «Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук 
України». 
Хропот Оксана Сергіївна, працює ТОВ «Сона-Фармексім», тема 
дисертації: «Використання рослин родини Ranunculaceae для 
отримання біологічно активних речовин в системі in vitro» (226 
Фармація промислова фармація). Разова спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.052.069 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
(м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, тел. (032) 258-27-12). Науковий 
керівник: Новіков В.П., професор, доктор хімічних наук, завідувач 
кафедри технології біологічно активних сполук фармації та 
біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» 
Черногорський Денис Михайлович, завідувач відділення щелепно-
лицевої хірургії, Київська міська клінічна лікарня №1: «Застосування 
методів комп’ютерного моделювання та CAD/CAM технологій в 
діагностиці і комплексному лікуванні дефектів та деформацій нижньої 
щелепи», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.003.051 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Копчак А.В., доктор медичних наук, професор, 
директор Стоматологічного медичного центру Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця 
Яновицька Марія Олександрівна, асистент кафедри патологічної 
анатомії №1 Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця, тема дисертації: «Тричі негативний рак молочної 
залози: використання гістологічних та імуногістологічних показників для 
прогнозування клінічного перебігу захворювання», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.052 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Захарцева Л.М., доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії № 1 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
 

27 Трансорт 
Пліта Леонід Леонідович, аспірант, Державний університет 
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Моделі та методи 
підвищення безпеки судноводіння на основи локальної 
радіонавігаційної системи з гнучкою структурою», (271 Річковий та 
морський транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.009 у 
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Державному університеті інфраструктури та технологій (04071, м. Київ, 
вул. вулиця Кирилівська, 9;  +38(044) 360-62-55). Науковий керівник: 
Богом’я В. І., д.т.н., професор, професор кафедри технічних систем та 
процесів управління в судноводінні ДУІТ 
 

28 Публічне управління та адміністрування 
Жайворонок Олександр Іванович, військовослужбовець Управління 
державної охорони України, тема дисертації: «Організаційно-правові 
засади формування та реалізації публічної політики протидії 
інформаційному тероризму в Україні» (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.025 в 
Національній академії державного управління при Президентові 
України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-21-55). Науковий 
керівник: Марутян Р.Р., доктор наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління 
національною безпекою Національної академії державного управління 
при Президентові України 
Товт Вікторія Михайлівна, державний інспектор відділу митного 
оформлення № 2 митного посту "Рава-Руська" Галицької митниці 
Державної митної служби України, тема дисертації: «Організаційний і 
правовий механізми забезпечення митного контролю в Україні: 
державно-управлінський аспект», (281 – Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.860.004 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: Красівський О.Я., доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права  
Львівського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Клочко Андрій Андрійович, голова Комітету Верховної Ради України 
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування, тема дисертації: 
«Роль політико-управлінської еліти у модернізації публічного 
управління в Україні» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.026 в Національній академії 
державного управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена 
Потьє, 20,  (044) 481-21-55). Науковий керівник: Пухкал О. Г., доктор 
наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної 
політики та політичної аналітики Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Кірєєв Денис Борисович,  тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Механізми реалізації державної політики у сфері інформаційної 
економіки в Україні», (281 Публічне управління та адміністрування). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.163 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Шульга М.А., 
доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного 
управління філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Горбата Людмила Петрівна, начальник відділу інформаційного 
забезпечення виконавчого комітету Ірпінської міської ради, тема 
дисертації: «Забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів 
публічної влади» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.020 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, 
доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту 
інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Пономарьов Віктор Віталійович, начальник юридичного відділу ДП 
«Інвестжитло», тема дисертації «Світові практики децентралізації 
влади: порівняльний аналіз». (281 «Публічне управління та 
адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.002 в 
Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). Науковий 
керівник: Балабаєва Зінаїда Василівна, доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри регіональної політики та публічного 
адміністрування Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. 
 

29 Міжнародні відносини 
Мельник Вікторія Станіславівна, тема дисертації «Міжнародно-
правове регулювання експлуатації Суецького та Панамського каналів» 
(293 - Міжнародне право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.867.003, 
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 
провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). 
науковий керівник: Гріненко О.О., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції 
Інституту законодавства Верховної Ради України 
 
 
 


