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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)

07 Управління та адміністрування
Бойченко Олег Ігорович, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації:
«Формування
організаційно-економічних
засобів
підвищення
інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємств»,
(073 Менеджмент.). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.002 у
Національному технічного університету «Харківський політехнічний
інститут». (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-55). Науковий
керівник: Дюжев В. Г., доктор економічних наук, професор, професор
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних
економічних
відносин
Національного
технічного
університету
«Харківський політехнічний інститут».
13 Механічна інженерія
Шевчук Михайло Вікторович, викладач кафедри Уманського
національного
університету
садівництва,
тема
дисертації:
«Обгрунтування процесу попереднього обмолоту зернових культур і
параметрів
робочого
органа
жниварки»,
(133
Галузеве
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.001 у
Центральноукраїнському національному технічному університеті
(м. Кропивницький, пр. Університетський, 8,  (050) 341-01-94).
Науковий керівник: Шейченко В. О., доктор технічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри технології та засобів
механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної
академії
19 Архітектура та будівництво
Кереуш Дар’я Іванівна, аспірант Національного університету
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Методологія ефективного
використання земельних ресурсів для розвитку сонячної енергетики на
основі дистанційного зондування Землі та ГІС–технологій», (193
Геодезія та землеустрій). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.001 у
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів,
вул. Степана Бандери, 12,  (032) 258-27-12). Науковий керівник:
Перович Л.М., завідувач кафедри кадастру територій Навчальнонаукового інституту геодезії Національного університету «Львівська
політехніка»
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22 Охорона здоров’я
Сирота Борис Володимирович, лікар інфекційного відділення
Комунального некомерційного підприємства «Кам’янець Подільська
центральна районна лікарня», тема дисертації: «Механізми розвитку
ешерихіозного гастроентероколіту з урахуванням чинників його
несприятливого перебігу», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 76.600.001 у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет» (м. Чернівці, пл. Театральна, 2,  (037) 255-37-54).
Науковий керівник: Сидорчук Л. П., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет»
Колосович Андрій Ігорович, аспірант Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця, тема дисертації: «Діагностика,
профілактика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на
гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.004 у Національному
медичному університеті імені О. О. Богомольця (м. Київ, бул. Тараса
Шевченка, 13,  (044) 234-37-63). Науковий керівник: Теплий В. В., доктор медичних наук, доцент, професор кафедри хірургії №2
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Кицай Катерина Юріївна, аспірант Тернопільського національного
медичного університету імені І. Я. Горбачевського, тема дисертації:
«Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного
ґенезу в поєднанні з ожирінням, диференційовані підходи до
лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.001
у Тернопільському національному медичному університеті імені
І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль, майдан Волі, 1,  (050) 610-41-65).
Науковий керівник: Бабінець Л. С., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної
практики-сімейної медицини Тернопільського національного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського
28 Публічне управління та адміністрування
Гребоножко Євген Петрович, аспірант Київського національного
університету
імені
Тараса
Шевченка,
тема
дисертації:
«Концептуалізація досвіду формування та використання людського
потенціалу в системі державного управління», (281 Публічне
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.001 у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239-31-41).
Науковий керівник: Неліпа Д. В., доктор політичних наук, доцент,
завідувач кафедри державного управління Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
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08 Право
Зеленяк Поліна Анатоліївна, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури
Національної
академії
внутрішніх
справ,
тема
дисертації:
«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що посягають
на життя та здоров’я дитини в Україні», (081 Право). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.007.005 у Національній академії внутрішніх справ,
МВС України (м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (093) 151-92-11).
Науковий керівник: Кулакова Н. В., кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національної академії внутрішніх справ

