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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 
Запотічна Марія Іванівна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Розвиток освіти корінних 
народів Канади», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.052.008 у Національному університеті «Львівська 
політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  (032) 258-27-12). 
Науковий керівник: Мукан Н. В., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Кобрин Надія Зиновіївна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Розвиток професійної освіти 
фахівців з медичної інформатики у Канаді (друга половина ХХ – 
початок ХХІ століття)», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.052.009 у Національному університеті «Львівська 
політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  (032) 258-27-12). 
Науковий керівник: Мукан Н. В., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Гузій Іванна Степанівна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Інтегративний підхід до 
професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної 
та архівної справи», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.007 у Національному 
університеті «Львівська політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 
12,  (032) 258-27-12). Науковий керівник: Ключковська І. М., кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та інноваційної 
освіти Національного університету «Львівська політехніка» 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Іщенко Наталія Федорівна, старший викладач кафедри 
Національного авіаційного університету, тема дисертації: «Еколого-
економічні засади землекористування автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.371.003 у Інституті агроекології і природокористування 
НААН, (м. Київ, вул. Метрологічна, 12,  (044) 522-67-55). Науковий 
керівник: Новаковська І. О., доктор економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного 
університету 
Москальов Ігор Олександрович, ад’юнкт Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, тема дисертації: 
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«Психологічні особливості розвитку практичного мислення офіцерів-
артилеристів», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.709.006 у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського, (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28,  (044) 271-
07-50). Науковий керівник: Ягупов В. В., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки і спорту Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 

 

08 Право 
Ковальчук Софія Віталіївна, головний спеціаліст відділу Управління 
розгляду звернень та скарг у сфері державної реєстрації Департаменту 
нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України, тема 
дисертації: «Правові засади взаємодії громадянського суспільства та 
органів публічної влади в умовах становлення демократичної правової 
держави в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.052.006 у Національному університеті «Львівська політехніка», 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  (032) 258-27-12). Науковий керівник: 
Сливка С. С., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії, історії та філософії права Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Медведенко Сергій Вікторович, заступник декана факультету 
Одеського державного університету внутрішніх справ, тема дисертації: 
«Адміністративно-правові основи взаємодії Національної поліції 
України з громадськістю в правоохоронній діяльності» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.001 у Одеському державному 
університеті внутрішніх справ (м. Одеса, вул. Успенська,1;  (048) 702-
50-61). Науковий керівник: Коропатов О. М., кандидат юридичних наук, 
доцент, професор кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу Одеського державного університету 
внутрішніх справ 
Андрійченко Надія Сергіївна, викладач-стажист кафедри Сумського 
державного університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові 
засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як 
суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.002 у Національному 
університеті «Одеська юридична академія», (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (054) 268-79-26). Науковий керівник: Рєзнік О. М., 
доктор юридичних наук, доцент, заступник директора ННІ Сумського 
державного університету 

 

09 Біологія 
Лапань Оксана Володимирівна, аспірант Інституту клітинної біології 
та генетичної інженерії, тема дисертації: «Очищення водойм від 137 Cs 
та важких металів наземними рослинами» (091 Біологія). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.202.001 у Інституту клітинної біології 
та генетичної інженерії НАН України, (м. Київ, вул. Академіка 
Заболотного, 148,  (044) 526-70-53). Науковий керівник: Міхєєв 
Олександр Миколайович, доктор біологічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії радіаційної епігеноміки відділу 
біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної 
інженерії 
Сосновський Володимир Володимирович, аспірант Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: 
«Індивідуальні особливості адаптації спортсменів до фізичних 
навантажень в умовах середньогір᾿я» (091 Біологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.829.001 у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1,  (044) 289-
40-92). Науковий керівник: Пастухова Вікторія Анатоліївна, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних 
дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту 
України 

 

22 Охорона здоров’я 
Валіхновська Катерина Геннадіївна, асистент кафедри Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, тема 
дисертації: «Експериментальне обґрунтування прогнозування, 
профілактики та лікування панкреатичних нориць після резекційних 
втручань на підшлунковій залозі» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.613.004 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 
9,  (044) 205-48-01). Науковий керівник: Усенко О. Ю., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та 
трансплантології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика 
Хомич Олена Олексіївна, директор Комунального підприємства 
«Бориспільська центральна аптека № 24», тема дисертації: «Розробка 
складу та технології лікарського засобу у формі сиропу з глюкозаміну 
гідрохлоридом та левокарнітином» (226 Фармація, промислова 
фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.003 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9,   (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Давтян Л. Л., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 
кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Лазарєва Катерина Павлівна, аспірант Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Патогенетичне 
обґрунтування корекції артеріальної гемодинаміки, судинної жорсткості 
у пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від віку, статі та стану 
кісткової тканини», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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26.003.006 у Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,  (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Нішкумай О. І., доктор медичних наук, доцент, 
професор кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця 
Пономарьова Катерина Володимирівна, аспірант ДУ «Інститут 
загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», 
тема дисертації: «Хірургічне лікування легеневих кровотеч із 
застосуванням мініінвазивних катетерних технологій», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.567.001 у ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної Академії медичних 
наук України» (м. Харків, в’їзд Балакірєва 1,  (057) 349-41-32). 
Науковий керівник: Бойко В. В., доктор медичних наук, професор, 
директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. 
Зайцева НАМН України» 
Жмурчук Василь Миколайович, асистент кафедри Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз 
бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.003 у Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56,   (053) 255-37-35). Науковий керівник: Дудник 
В. М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 
№2 Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова 
Джедей Ілія (громадянка Туніської Республіки), аспірант Харківської 
медичної академії післядипломної освіти, тема дисертації: «Променева 
діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у практиці 
медико-соціальної експертизи», (224 Технології медичної діагностики 
та лікування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.001 у Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58,  
 (057) 711-79-75). Науковий керівник: Шармазанова О. П., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри променевої діагностики 
Харківської медичної академії післядипломної освіти 

 


