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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 
Рибчук Олег Олександрович, ад’юнкт Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, тема дисертації: 
«Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін 
вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної 
освіти», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 
70.705.001 у Національній академії Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького, (м. Хмельницький, вул. 
Шевченка, 46,  (038) 268-05-93). 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 
Філімонова Ірина Афанасіївна, викладач кафедри Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, тема 
дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх 
бакалаврів харчових технологій у процесі вивчення фахових 
дисциплін», (015 Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 74.053.004 у Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини, (м. Умань, вул. Садова 2,  (050) 988-72-91). 
Науковий керівник: Ткачук С. І., доктор педагогічних наук, професор, 
декан факультету інженерно-педагогічної освіти Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

03 Гуманітарні науки 
Ботвин Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри Української 
академії друкарства, тема дисертації: «Українські переклади Біблії XIX–
XX століть: лінгвокультурологічний аспект», (035 Філологія (українська 
мова). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.002 у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 
(м. Тернопіль вул. Максима Кривоноса, 2,  (096) 746-17-18). Науковий 
керівник: Мацьків П. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 

 

07 Управління та адміністрування 
Тіщенко Євген Олександрович, головний інженер ТОВ «ІР 
КОМПЛЕКС», тема дисертації: «Управління ризиками проектного 
фінансування в Україні», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.001 у ДВНЗ 
«Університет банківської справи», (м. Київ, вул. Андріївська, 1,  (098) 
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761-80-82). Науковий керівник: Гірченко Т. Д., к.е.н., професор, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 

 

08 Право 
Сеник Святослав Володимирович, науковий співробітник 
Львівського державного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Адміністративно-правове регулювання діяльності 
Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим 
доступом», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.001 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ, (м. Львів, 
вул. Городоцька, 26,  (097) 402-77-42). Науковий керівник: Ковалів 
М. В., кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративно-правових дисциплін юридичного факультету 
Львівського державного університету внутрішніх справ 
Шевчук Мар’ян Володимирович, слідчий 2 слідчого відділу 
Територіального управління Державного бюро розслідувань у 
м. Львові, тема дисертації: «Відносини щодо використання бюджетних 
коштів як об’єкт правової охорони», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.725.002 у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ, (м. Львів, вул. Городоцька, 26,  (097) 402-77-42). Науковий 
керівник: Назар Ю. С., кандидат юридичних наук, професор, директор 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 
Львівського державного університету внутрішніх справ 
Аліна Сніжанна Степанівна, суддя Суворівського районного суду 
м. Одеси, тема дисертації: «Спадкування ІТ-об’єктів за сучасним 
цивільним законодавством», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.086.003 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,  (050) 390-22-37) 
Науковий керівник: Харитонов Є. О., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри цивільного права Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Вставська Тетяна Василівна, начальник юридичного відділу ПАТ 
«Науково-виробниче підприємство «Радій», тема дисертації: 
«Адміністративно-правовий статус осіб, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції в Україні» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 23.053.001 у Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
(м. Кропивницький, вул. Шевченка,1;  (052) 232-08-89). Науковий 
керівник: Гриценко В. Г., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 
Дмитрієв Сергій Миколайович, провідний фахівець ННІ № 1 
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Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації: «Цивільний 
процесуальний статус заявників у справах окремого провадження», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.008 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (м. Київ, пл. Солом’янська, 1; 
 (093) 151-92-11). Науковий керівник: Бичкова С. С., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і 
процесу Національної академії внутрішніх справ 
Яковіна Орест Богданович, головний асистент центру досліджень 
упереджень Варшавського університету, тема дисертації: 
«Розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.009 у Національній академії 
внутрішніх справ МВС України (м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  (093) 
151-92-11). Науковий керівник: Пясковський В. В., кандидат юридичних 
наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини 
Національної академії внутрішніх справ 
Ткачук Анжеліка Олегівна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Зловживання 
процесуальними правами у цивільному процесі України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.008 у Київському національному 
університеті імені  (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;  (044) 239-31-
41). Науковий керівник: Захарова О. С., кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Шевчишин Оксана Ігорівна, аспірант юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема 
дисертації: «Правові наслідки правочинів, вчинених малолітніми та 
неповнолітніми особами», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.005 у Київському національному університеті імені  (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13;  (044) 239-31-41). Науковий керівник: 
Дзера О. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
цивільного права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Черняхович Ірина Едуардівна, аспірант Університету державної 
фіскальної служби України, тема дисертації: «Публічно-правові спори у 
сфері державно-службових відносин як предмет адміністративного 
судочинства», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.008 у 
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 66;  (061) 220-97-48). Науковий керівник: Рябченко 
О. П., доктор юридичних наук, професор, в.о. начальника кафедри 
адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету 
державної фіскальної служби України 
Попівняк Олександр Іванович, аспірант Університету державної 
фіскальної служби України, тема дисертації: «Адміністративно-правові 
засади забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними 
органами», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.007 у 
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Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 66;  (061) 220-97-48). Науковий керівник: Рябченко 
О. П., доктор юридичних наук, професор, в.о. начальника кафедри 
адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету 
державної фіскальної служби України 
Юхтенко Людмила Романівна, аспірант Університету державної 
фіскальної служби України, тема дисертації: «Адміністративно-правові 
засади вирішення спорів, що випливають з публічно-правових 
відносин, у досудовому порядку», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 17.051.006 у Запорізькому національному університеті (м. 
Запоріжжя, вул. Жуковського, 66;  (061) 220-97-48). Науковий 
керівник: Рябченко О. П., доктор юридичних наук, професор, в.о. 
начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної 
безпеки Університету державної фіскальної служби України 

 

11 Математика та статистика 
Берчун Ярослав Олександрович, аспірант Інституту телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору, тема дисертації: «Математичне 
та експериментальне моделювання протяжних систем» (113 
Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.255.01 в 
Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН 
України, (м. Київ, Чоколівський бульвар, 13,  (044) 245-87-97). 
Науковий керівник: Трофимчук О.М., доктор технічних наук, професор, 
директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору 

 

15 Автоматизація та приладобудування 
Момот Андрій Сергійович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Удосконалення методу визначення 
характеристик дефектів багатошарових матеріалів за результатами 
активного теплового контролю», (151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології.). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.002 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м. Київ, просп. 
Перемоги, 37,   (044) 204-82-62). Науковий керівник: Галаган Р. М., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри приладів і систем 
неруйнівного контролю Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

22 Охорона здоров’я 
Радчук Володимир Богданович, аспірант Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Підвищення ефективності ортопедичного лікування 
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металокерамічними конструкціями шляхом застосування різних видів 
одонтопрепарування» (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.601.002 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, майдан Волі, 1, 
 (067) 685-60-07). Науковий керівник: Гасюк Н. В., доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології 
Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 
Горбачевського 
Максів Христина Ярославівна, асистент кафедри Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Роль генетичних і метаболічних факторів у патогенезі 
артеріальної гіпертензії, поєднаної з хронічним обструктивним 
захворюванням легень» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.601.003 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, майдан Волі, 1, 
 (067) 685-60-07). Науковий керівник: Марущак М. І., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної 
діагностики Тернопільського національного медичного університету 
імені І.Я. Горбачевського 
Вацик Марина Олександрівна, викладач медичного коледжу 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, тема дисертації: «Особливості структурних змін у легенях 
щурів за умов загальної дегідратації та її корекції» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.005 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського (м. 
Тернопіль, майдан Волі, 1,  (067) 685-60-07). Науковий керівник: 
Герасимюк І. Є., доктор медичних наук, професор завідувач кафедри 
анатомії людини Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського 
Лой Галина Ярославівна, асистент кафедри Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Кардіопротективні ефекти препарату метформін при 
гіпоксії та метаболічному стресі» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.601.004 у Тернопільському національному 
медичному університеті імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1,  (067) 685-60-07). Наукові керівники: Олещук О. М., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з 
клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського; доктор Кундузова О., PhD, 
Національний Інститут Здоров’я та Медичних Досліджень (INSERM) 
U1048, Тулуза, Франція 
Павлюк Богдана Володимирівна, асистент кафедри Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, тема дисертації: «Розробка складу та технології гелю та губок 
медичних на основі ксенодерми для лікування опіків» (226 Фармація, 
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промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.006 у 
Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. 
Горбачевського (м. Тернопіль, майдан Волі, 1,  (067) 685-60-07). 
Науковий керівник: Грошовий Т. А., доктор фармацевтичних наук, 
професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації з 
технологією ліків Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського 
Борзенко Ірина Борисівна, завідувач Пологовим відділенням 
регіонального перинатального центру обласної клінічної лікарні, 
м. Харків, тема дисертації: «Прогнозування та рання діагностика 
затримки росту плода у вагітних з плацентарною дисфункцією», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.003 у Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, пр. Науки, 4,  (068) 
666-50-41). Науковий керівник: Лазуренко В. В., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 
Харківського національного медичного університету 
Мінухіна Діана Валеріївна, аспірантка Харківського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Прогностичне значення 
інгібітора активатора плазміногену 1 типу та асиметричного 
диметиларгініну у хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім 
цукровим діабетом 2 типу», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.600.002 у Харківському національному медичному 
університеті (м. Харків, пр. Науки, 4,  (068) 666-50-41). Науковий 
керівник: Бабаджан В. Д., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології 
імені академіка Л.Т. Малої Харківського національного медичного 
університету 
Капшитар Наталія Ігорівна, аспірант Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Удосконалення діагностики, 
прогнозування та лікування Q-інфаркту міокарда, ускладненого 
гострою серцевою недостатністю на тлі гіперглікемії», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.07 у Запорізькому державному 
медичному університеті (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26,  (061) 
224-60-86). Науковий керівник: Сиволап В. Д., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького 
державного медичного університету 
Кравченко Борис Сергійович, аспірант Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Однопортова 
холецистектомія у хворих на хронічний калькульозний холецистит: 
показання, технічні аспекти, прогнозування та профілактика 
ускладнень», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.09 
у Запорізькому державному медичному університеті (м. Запоріжжя, пр. 
Маяковського, 26,  (061) 224-60-86). Науковий керівник: 
Клименко В. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
госпітальної хірургії Запорізького державного медичного університету 
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Оніщенко Неллі Вадимівна, аспірант Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Клініко-лабораторні 
особливості та прогнозування перебігу вітряної віспи та 
оперізувального герпесу у дорослих», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 17.600.11 у Запорізькому державному медичному 
університеті (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26,  (061) 224-60-86). 
Науковий керівник: Рябоконь О. В., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри інфекційних хвороб Запорізького державного 
медичного університету 
Соколова Марина Володимирівна, аспірант Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Роль дослідження 
деформації міокарда в діагностиці ураження лівих камер серця та 
лікуванні гіпертонічної хвороби у жінок в стані постменопаузи», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.08 у Запорізькому 
державному медичному університеті (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 
26,  (061) 224-60-86). Науковий керівник: Колесник М. Ю., доктор 
медичних наук, доцент, професор кафедри сімейної медицини, терапії, 
кардіології та неврології факультету післядипломної освіти 
Запорізького державного медичного університету 
Крайня Ганна Вікторівна, асистент кафедри Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Патогенетичне значення 
антимікробних пептидів у визначенні перебігу гострих бактеріальних 
запальних захворювань респіраторного тракту у дітей раннього віку», 
(228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.06 у 
Запорізькому державному медичному університеті (м. Запоріжжя, 
пр. Маяковського, 26,  (061) 224-60-86). Науковий керівник: 
Леженко Г. О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету 
МОЗ України 
Ковальчук Катерина Сергіївна, аспірант Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Особливості морфогенезу 
яєчників потомства щурів після введення прогестерону самкам під час 
вагітності» (анатомо-експериментальне дослідження)», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.10 у Запорізькому 
державному медичному університеті (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 
26,  (061) 224-60-86). Наукові керівники: Волошин М. А., доктор 
медичних наук, професор; Григор’єва О. А., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та 
топографічної анатомії Запорізького державного медичного 
університету 

 

 

27 Транспорт 
Алєйніков Михайло Владиславович, аспірант Державного 
університету інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Моделі і 
методи ефективного судноводіння з використанням інструментального 
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методу навігації на річці Дніпро», (271 – Річковий та морський 
транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.002 в Державному 
університеті інфраструктури та технологій, (м. Київ, вул. Кирилівська, 9,  
 (096) 964-61-56). Науковий керівник: Доронін В. В., кандидат 
технічних наук, доцент кафедри технічних систем і процесів управління 
в судноводінні факультету судноводіння Державного університету 
інфраструктури та технологій 

 


