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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
Черепаня Марія Тарасівна, аспірант Мукачівського державного
університету,
тема дисертації: «Соціально-педагогічні основи
становлення та розвитку закладів інтернатного типу в Закарпатті
першої половини ХХ століття», (011 Освітні, педагогічні науки).
Спеціалізована вчена рада ДФ 36.053.001 у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка,
(м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,  (0322) 33936). Науковий
керівник: Фізеші О. Й., доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Мукачівського
державного університету
Крашеніннік
Ірина
Володимирівна,
асистент
кафедри
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького,
тема
дисертації:
«Формування
фахових
компетентностей
майбутніх
інженерів-програмістів
в
умовах
скороченого циклу професійної підготовки в університетах»,
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена
рада ДФ 18.053.001 у Мелітопольському державному педагогічному
університеті імені Богдана Хмельницького, (м. Мелітополь, вул.
Гетьманська, 20,  (0619) 440464). Науковий керівник: Осадчий В. В.,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і
кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
Чемерис Ганна Юріївна, асистент кафедри Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,
тема дисертації: «Формування графічної компетентності майбутніх
бакалаврів з комп’ютерних наук», (015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.002 у
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені
Богдана Хмельницького, (м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20,
 (0619) 440464). Науковий керівник: Осадча К. П., кандидат
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького
Лебедєва Катерина Олегівна, старший викладач кафедри
Харківського національного університету радіоелектроніки, тема
дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх
інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного
підходу», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована
вчена рада ДФ 64.053.002 у Харківському національному педагогічному
університеті імені Г. С. Сковороди, (м. Харків, вул. Алчевських, 29,
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 (057) 7003527). Науковий керівник: Попова Олена Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної
педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Лю Сюнь, аспірант кафедри Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Соціальне виховання
студентів
університету
засобами
дизайнерської
діяльності»,
(011 Освітні, педагогічні науки. Спеціалізована вчена рада ДФ
26.053.002 у Національному педагогічному університеті імені М. П.
Драгоманова, (м. Київ, вул. Пирогова, 9,  (044) 2341108). Науковий
керівник: Капська Алла Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
03 Гуманітарні науки
Юрченко Едуард Ігорович, аспірант Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки, тема дисертації: «Діяльність
Центральної
дослідної
станції
штучного
осіменіння
сільськогосподарських тварин (1960–1975) у контексті розвитку
племінної справи в тваринництві УРСР», (032 Історія та археологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.001 у Національній науковій
сільськогосподарській бібліотеці НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 10;  (044)258-21-45). Науковий керівник: Бей Р. В., доктор
історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Туранський Микола Олександрович, ад’юнкт кафедри гуманітарних
наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного,
тема
дисертації:
«Інформаційно-психологічне
забезпечення операції з анексії Криму Російською Федерацією:
історичні передумови та практична реалізація», (032 Історія та
археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.222.001 в Інституті
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, (79026, м. Львів, вул.
Козельницька, 4:  (032) 270-70-22). Наукові керівники: Харук А. І.,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного; Куцька О. М., доктор історичних наук, доцент, професор
кафедри тактики Національної академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного
Беспека Вадим Юрійович, ад’юнкт Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації:
«Пропаганда США на СРСР в період Холодної війни (1946-1991 рр.):
американський погляд», (032 Історія та археологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 35.735.001 у Національній академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного (79026, м. Львів, вул. Героїв

четвер, 3 вересня 2020 р.

Майдану, 32;  (032) 258-44-76). Науковий керівник: Куцька О.М.,
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри тактики
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного
05 Соціальні та поведінкові науки
Копча Юрій Юрійович, заступник начальника кафедри військової
підготовки з матеріально-технічного забезпечення – начальник групи
матеріально-технічного забезпечення Національного авіаційного
університету, тема дисертації: «Механізм формування потенціалу
економічної безпеки підприємства», (051 Економіка). Спеціалізована
вчена рада ДФ 35.725.007 у Львівському державному університеті
внутрішніх справ (м. Львів, вул. Городоцька, 26,  (097) 947-68-85).
Науковий керівник: Ареф’єва О. В., доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного
авіаційного університету
Дем’яненко Аліна Анатоліївна, викладач кафедри економіки та
соціальних наук, Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця, тема дисертації: «Аналітичне забезпечення
оцінювання безпеки
людського
розвитку»,
(051
Економіка).
Спеціалізована
вчена
рада
ДФ 64.055.002
в
Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник:
Назарова Г. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
економіки та соціальних наук Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця
Михальська
Валерія
Владиславівна,
аспірант
Донецького
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації:
«Політика
управління
постконфліктними
територіями»,
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.002 у
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса,
(м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий керівник:
Нагорняк Т.Л., доктор політичних наук, професор, перший проректор
Донецького національного університету імені Василя Стуса
Рябоконь
Михайло
Володимирович,
аспірант
Черкаського
державного технологічного університету, тема дисертації: «Розвиток
інжинірингових
шкіл
в
національній
інноваційній
системі»,
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.052.003 в
Черкаському державному технологічному університеті (м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 460,  (0472) 71-00-92). Науковий керівник: Петкова
Л. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародної
економіки
та
бізнесу
Черкаського
державного
технологічного університету
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07 Управління та адміністрування
Фостяк Володимир Ігорович, аспірант Львівського державного
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Управління
безпековою діяльністю промислових підприємств», (073 Менеджмент).
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.009 у Львівському державному
університеті
внутрішніх
справ
(м. Львів,
вул. Городоцька, 26,
 (097) 947-68-85). Науковий керівник: Корчинський І. О., доктор
економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
Львівського державного університету внутрішніх справ
Силкін Олександр Сергійович, аспірант Української академії
друкарства, тема дисертації: «Антикризове управління у системі
забезпечення фінансової безпеки підприємства», (073 Менеджмент).
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.008 у Львівському державному
університеті
внутрішніх
справ
(м. Львів,
вул. Городоцька, 26,
 (097) 947-68-85). Науковий керівник: Штангрет А. М., доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної
безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства
Прус Юлія Ігорівна, аспірантка Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, тема дисертації: «Організаційне
забезпечення управління просторово-економічним розвитком України»,
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.004 у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник:
Родченко В. Б., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
управління та адміністрування Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна
Оніщенко Ірина Олександрівна, аспірантка Університету банківської
справи, тема дисертації: «Транспарентність як фактор детінізації
фінансових потоків України», (072 Фінанси, банківська справа та
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.003 Університету
банківської справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11,
 (098) 761-80-82). Науковий керівник: Азаренкова Г. М., доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Харківського навчально-наукового інституту
Університету банківської справи
Дорофеєв Дмитро Анатолійович, аспірант Університету банківської
справи, тема дисертації: «Розвиток фінансових інновацій у
небанківському фінансовому секторі України», (072 Фінанси, банківська
справа та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.002
Університету банківської справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11,
 (098) 761-80-82). Науковий керівник: Міщенко С. В, доктор
економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу
Університету банківської справи

четвер, 3 вересня 2020 р.

08 Право
Коптєв Андрій Миколайович, начальник сектору превенції
Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в
Дніпропетровській області, тема дисертації: «Адміністративні послуги
сервісних центрів МВС в сфері безпеки дорожнього руху», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.001 у Дніпропетровському
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект
Гагаріна, 26;  (056) 377-34-80). Науковий керівник: Гаркуша В.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права,
процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Шаповалова Ірина Сергіївна, суддя Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області, тема дисертації: «Застосування
слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини при
здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні»,
(081 Право).
Спеціалізована
вчена
рада
ДФ 08.727.002
у
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (49000,
м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26;  (056) 377-34-80). Науковий
керівник: Рогальська В.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри
кримінального процесу Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ
Гайду Ганна Володимирівна, аспірант Донецького національного
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Право на спротив
як форма реалізації реального народовладдя (теоретико-правові
аспекти)», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.007 у
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса,
(м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий керівник:
Гринюк Р.Ф., доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького
національного університету імені Василя Стуса
Рибак Микола Сергійович, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Здійснення
суб’єктом публічної адміністрації права на позов в адміністративному
судочинстві», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.020
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
(м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий
керівник: Вільгушинський М. Й., доктор юридичних наук, доцент, суддя
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ
Давидова Марина Миколаївна, ад’юнкт Національної академії
внутрішніх справ, тема дисертації «Запобігання схилянню до вживання
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в Україні»,
(081 - Право) Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.12 в Національній
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий керівник:
Василевич В. В., кандидат юридичних наук, професор, учений секретар
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секретаріату вченої ради Національної академії внутрішніх справ
Абдулкадірова Ельвіра Енверівна, ад’юнкт Національної академії
внутрішніх справ, тема дисертації «Розгляд справ про адміністративні
правопорушення патрульною поліцією», (081 - Право) Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.007.13 в Національній академії внутрішніх справ,
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,  (044) 246-9491). Науковий керівник: Плугатир М.В., кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
Денисенко
Григорій
Вячеславович,
аспірант
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Імунітет свідка у кримінальному провадженні: порівняльно-правовий
аспект», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (Київ, вул.
Володимирська, 64/13, 01601,  (044)239-31-41). Науковий керівник:
Кучинська О.П., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Вільгушинський Володимир Михайлович, аспірант Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Реалізація принципів гласності і відкритості під час оскарження у
справах кримінальної юрисдикції», (081 Право). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.001.014 Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, (Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044)239-31-41).
Науковий керівник: Яновська О.Г., доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Плачкова Тетяна Михайлівна, народний депутат України, Верховна
рада
України,
тема
дисертації:
«Адміністративно-правове
забезпечення безпеки мореплавства в Україні», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.004 в Національному
університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, вул. Фонтанська
дорога, 23,  (050) 495-50-95). Науковий керівник: Аверочкіна Т. В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент,
завідувач лабораторії кафедри морського та митного права
Національного університету «Одеська юридична академія»
Мигаль Роман Васильович, аспірант Львівського університету бізнесу
та права, тема дисертації: «Катування: кримінологічний аспект», (081
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.017 у Національному
університеті «Львівська політехніка» (МОН України) (79000, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12, кім. 207 головного корпусу,  (032)2582712).
Науковий керівник: Якимова С. В., кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового
інституту права, психології та інноваційної освіти Національного
університету «Львівська політехніка»
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Капітан Ольга Ігорівна, аспірантка Львівського державного
університету внутрішніх справ МВС України, тема дисертації:
«Адміністративно-правове
регулювання
діяльності
суб’єктів
формування та реалізації соціальної політики України в умовах
євроінтеграційних процесів» (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.725.003 у Львівському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26;  (097) 402-77-42).
Науковий керівник: Бортник Надія Петрівна, доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного
права навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної
освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Сергенюк Дмитро Іванович, аспірант Львівського державного
університету внутрішніх справ МВС України, тема дисертації: «Роль
Національної поліції України у формуванні безпечного середовища для
життєдіяльності населення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.725.006 у Львівському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26;  (097) 402-77-42).
Науковий керівник: Когут Ярослав Михайлович, кандидат юридичних
наук, доцент, завідувач кафедри соціальних дисциплін факультету №3
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
Львівського державного університету внутрішніх справ
Левченко Анастасія Олегівна, аспірант Київського національного
університету
імені
Тараса
Шевченко,
тема
дисертації:
«Адміністративно-правове забезпечення захисту дітей від шкідливого
впливу реклами», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.022
Київського національного університету імені Тараса
Шевченко , (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  044 239-31-41).
Науковий керівник: Заярний О. А., доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри
адміністративного права та адміністративного
процесу Інституту права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Білоцерковець Назар Вікторович, аспірант Київського національного
університету
імені
Тараса
Шевченка,
тема
дисертації:
«Адміністративно-правове регулювання у сфері надання електронних
довірчих послуг», (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.013 у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239 31 41).
Науковий керівник: Заярний О.А., доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
Інституту права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Житник Юлія Валеріївна, аспірантка
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Фінансовоправове регулювання застосування тарифних механізмів в сфері
функціонування публічних фондів коштів», (081 Право). Спеціалізована
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вчена рада ДФ 26.001.010 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044)
2393141). Науковий керівник: Якимчук Наталія Яківна, доктор
юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права
Інституту права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Пащенко Марія Олександрівна, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Роль
загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні
природних прав людини», (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.016 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (м.Київ, вул. Володимирська 64/13,  0442393141).
Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних
наук, професор, завідуюча кафедри теорії права та держави Інституту
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ремінська Юлія Юріївна, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Принцип
верховенства права в міжнародній правотворчості (теоретико-правові
аспекти)», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.017
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141. Науковий керівник:
Малишев Борис Володимирович, доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри теорії права та держави Інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Головацька
Анна
Костянтинівна,
аспірантка
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в Україні», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.011 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська
64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник: Губерська Наталія
Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
фінансового права Інституту права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Навальнєва Наталія Миколаївна, адвокат, тема дисертації:
«Конфіскаційні санкції у цивільному праві», (081 «Право»).
Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.015 в Харківському
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27,  (057) 73-98-299). Науковий керівник – Красицька Л.В.,
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права
та процесу факультету № 6 Харківського національного університету
внутрішніх справ
Негода Олена Анатоліївна, заступник проректора з правового
забезпечення Національного університету харчових технологій, тема
дисертації: «Захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб:
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цивільно-правовий аспект», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада
– ДФ 64.700.016 в Харківському національному університеті внутрішніх
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,  (057) 73-98-299). Науковий
керівник – Красицька Л.В., доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського
національного університету внутрішніх справ
Молдованов
Денис
Володимирович,
юрисконсульт
ТОВ
«Факторингова компанія «Стандарт Кепітал», тема дисертації
«Фінансово-правове забезпечення державної політики у сфері
альтернативної енергетики», (081 «Право»). Спеціалізована вчена
рада – ДФ 64.700.014 в Харківському національному університеті
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,  (057) 73-98299). Науковий керівник – Денисов А.І., кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності
факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх
справ
Булатін Дмитро Олексійович, викладач Харківського національного
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Адміністративноправові засади здійснення превентивної діяльності поліцією:
порівняння досвіду України та країн ЄС», (081 Право). Спеціалізована
вчена рада – ДФ 64.700.017 в Харківському національному університеті
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;  (057)7398299).
Науковий керівник – Прокопенко О.Ю., доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри тактичної та
спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 Харківського
національного університету внутрішніх справ
Гурін Дмитро Миколайович, суддя Житомирського окружного
адміністративного суду. Тема дисертації: «Адміністративно-правове
забезпечення статусу біженця в Україні» (081 Право). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.503.009 в Науково-дослідному інституті публічного
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;  (044)228-10-31). Науковий керівник
– Савченко Л.А., доктор юридичних наук, професор, головний науковий
співробітник сектору «Українська школа законотворчості» відділу теорії
та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства
09 Біологія
Калмикова Олеся Олександрівна, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Гістофізіологія
нейроімуноендокринної системи за умов розвитку індукованого
ожиріння при різних режимах введення мелатоніну», (091 Біологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.025 при Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник:
Дзержинський М. Е., доктор біологічних наук, професор, завідувач
кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини Навчально-
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наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Коваленко Ірина Володимирівна, асистент кафедри Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького, тема
дисертації: «Антимікробна дія декаметоксину та фторхінолонів і їх
вплив на аргіназа/NO-синтазну та антиоксидантну системи лімфоцитів
крові», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.368.001 в
Інституті біології тварин НААН, (м. Львів, вул. В. Стуса, 38.  (032)
260-07-95). Науковий керівник: Воробець З.Д., доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та
генетики Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького
Типило Христина Тарасівна, аспірантка Інституту розведення і
генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук
України, тема дисертації «Каріотипова мінливість окремих видів
сільськогосподарських тварин родини Bovidae», (091 Біологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.355.001 в Інституті розведення і
генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук
України (с. Чубинське Бориспільського району Київської області, вул.
Погребняка, 1. тел. 096 631 52 93). Науковий керівник Дзіцюк В.В.,
завідувач
відділу генетики
і
біотехнології
тварин,
доктор
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
10 Природничі науки
Сумак Катерина Миколаївна, аспірантка Одеського державного
екологічного університету, тема дисертації: «Сучасна динаміка
тропосферних фронтальних зон і регіональних синоптичних процесів
над Східною Європою (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена
рада ДФ 41.090.004 в Одеському державному екологічному
університеті (м. Одеса, вул. Львівська, 15, т. (0482) 326737). Науковий
керівник: Семенова І.Г., доктор географічних наук, доцент, професор
кафедри агрометеорології та агроекології Одеського державного
екологічного університету
Романова Єлизавета Олександрівна, аспірантка Одеського
державного екологічного університету, тема дисертації: «Водний і
сольовий режим озера Катлабух за різних умов функціонування
водойми (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ
41.090.003 в Одеському державному екологічному університеті (м.
Одеса, вул. Львівська, 15, т. (0482) 326737). Науковий керівник:
Шакірзанова Ж.Р., доктор географічних наук, професор , завідувачка
кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного
університету
11 Математика та статистика
Заварзіна Олеся Олегівна, аспірантка Харківського національного
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університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Ізометрії та
стискання підмножин банахового простору», (111 Математика).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.003 в Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна, (м. Харків, майдан
Свободи, 4,  (057) 707–54–87). Науковий керівник: Кадець В. М.,
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри
фундаментальної математики факультету математики і інформатики
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
12 Інформаційні технології
Бучинська Ірина Вікторівна, аспірантка Одеського державного
екологічного університету, тема дисертації: «Нечіткі моделі та
інформаційна технологія геопросторового багатокритеріального
аналізу рішень по розміщенню об’єктів твердих побутових відходів»,
(122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.090.002 в
Одеському державному екологічному університеті (м. Одеса, вул.
Львівська, 15,  (048) 232-67-37). Науковий керівник: Кузніченко С.Д.,
завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат географічних
наук, доцент кафедри Одеського державного екологічного університету
Рудніцька Олена Володимирівна, старший викладач кафедри
кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського національного
університету будівництва і архітектури, тема дисертації: «Інформаційна
технологія побудови адаптивної системи неперервної освіти для смарт
індустрій», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.056.063 в Київському національному університеті будівництва і
архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський 31,  (050) 311-03-73).
Науковий керівник: Хлапонін Ю.І., доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського
національного університету будівництва і архітектури
Харін Олександр Олександрович, аспірант Черкаського державного
технологічного університету, тема дисертації: «Методи та засоби
інтегрованого захисту інформації в телекомунікаційних системах
множинного доступу на основі факторіального кодування даних», (123
Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.052.002 в
Черкаському державному технологічному університеті (м. Черкаси,
бульвар Шевченка, 460,  (0472) 513672). Науковий керівник:
Фауре Е.В., проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних
зв’язків Черкаського державного технологічного університету, доктор
технічних наук, доцент
13 Механічна інженерія
Гнип
Марія
Михайлівна,
аспірантка
Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації:
«Підвищення енергоефективності пересувних дизельних компресорних
станцій нафтогазової галузі», (133 Галузеве машинобудування).
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Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.002 в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу (м. ІваноФранківськ, вул. Карпатська, 15,  095-137-37-53). Науковий керівник:
Криштопа С. І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
автомобільного
транспорту
Івано-Франківського
національного
технічного університету нафти і газу
Паневник Денис Олександрович, аспірант Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації:
«Підвищення ефективності використання наддолотних струминних
насосів», (133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена
рада ДФ 20.052.001 в Івано-Франківському національному технічному
університеті нафти і газу (76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,
15;  (0342) 54-72-66). Науковий керівник: Крижанівський Є. І., доктор
технічних наук, професор, ректор Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
14 Електрична інженерія
Лобода Юрій Васильович, аспірант Вінницького національного
технічного університету, тема дисертації: «Система керування
статичними компенсаторами реактивної потужності в несиметричних
несинусоїдних режимах розподільних мереж», (141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ
05.052.001 в Вінницькому національному технічному університеті
(м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95;  (0432) 56-08-48). Науковий
керівник: Бурбело М. Й., доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри
електротехнічних
систем
електроспоживання
та
енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного
університету
Бурмака
Віталій
Олександрович,
аспірант
Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя, тема
дисертації: «Підвищення енергоефективності суміщеного освітлення
будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень», (141
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка).
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.052.002 в Тернопільському
національному
технічному
університеті
імені
Івана
Пулюя
(м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001,  (097) 6970226). Науковий
керівник: Тарасенко М. Г., доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри
електричної інженерії Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя
Погудін
Андрій
Володимирович,
аспірант
Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», тема дисертації: «Формування динамічних
характеристик електронагрівної рушійної установки для космічного
буксира», (142 Енергетичне машинобудування). Спеціалізована вчена
рада ДФ 64.062.004 в Національному аерокосмічному університеті
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ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», (м. Харків,
вул. Чкалова, 17,  (057) 788-40-32). Науковий керівник: Губін С. В.,
кандидат технічних наук, професор, професор кафедри космічної
техніки та нетрадиційних джерел енергії факультету ракетно-космічної
техніки
Національного
аерокосмічного
університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
18 Виробництво та технології
Грудз Володимир Ярославович, аспірант Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації:
«Раціональні режими роботи тривалоексплуатованих газових систем в
умовах неповного їх завантаження», (185 Нафтогазова інженерія та
технології).
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.002 в ІваноФранківському національному технічному університеті нафти і газу
(м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095-137-37-53). Науковий
керівник: Крижанівський Є. І., доктор технічних наук, професор, ректор
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
19 Архітектура та будівництво
Ярута Яна Валентинівна, аспірантка Національного університету
водного господарства та природокористування, тема дисертації:
«Удосконалення міських систем дощового водовідведення з
врахуванням регулювання дощового стоку», (192 Будівництво та
цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.001 в
Національному
університеті
водного
господарства
та
природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,  (050) 67894-44). Науковий керівник: Ткачук О. А., доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування
21 Ветеринарна медицина
Верхолюк Микола Михайлович, аспірант Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.
Ґжицького, тема дисертації: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування
розробки та застосування засобу на основі ортофосфатної кислоти із
полігексаметиленгуанідином для обробки доїльного обладнання», (212
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза). Спеціалізована вчена рада
ДФ°35.826.001 у Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул.
Пекарська, 50,  (097) 9002216. Науковий керівник: Пеленьо Р. А.,
доктор ветеринарних наук, доцент, декан факультету ветеринарної
гігієни, екології та права Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
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22 Охорона здоров’я
Кланца Микола Павлович, аспірант Тернопільського національного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема дисертації:
«Особливості морфологічних змін у печінці щурів при гострому та
хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.009 у Тернопільському
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1;  (0352)52-72-69). Науковий
керівник: Герасимюк І. Є., доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського
Якимчук Юлія Богданівна, аспірантка Тернопільського національного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема дисертації:
«Особливості прегравідарної підготовки та реабілітації хворих після
консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності»,
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.008 у
Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
(0352)52-72-69). Науковий керівник: Франчук А. Ю., доктор медичних
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології
навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
Банадига Андрій Ігорович, асистент кафедри Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема
дисертації: «Прогнозування перебігу гострого панкреатиту і
диференційований вибір лікувальної тактики», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.007 у Тернопільському
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1;  (0352)52-72-69). Науковий
керівник: Дзюбановський І. Я., доктор медичних наук, професор,
завідувач
кафедри
хірургії
навчально-наукового
інституту
післядипломної освіти Тернопільського національного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського
Наконечний Йосиф Андрійович, аспірант Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, тема дисертації
«Прогностичні фактори фертильного потенціалу чоловіків при
первинному лівобічному варикоцеле та його динаміка в контексті
хірургічного лікування». ( 222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.600.001 у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська,
69,  (032)-260-30-66). Науковий керівник – Воробець Д. З., доктор
медичних наук, професор, професор кафедри урології ФПДО,
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
Куриленко Юлія Євгенівна, аспірант кафедри організації та економіки
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фармації Національного фармацевтичного університету, тема
дисертації: «Науково-методичні підходи до оцінки технологій охорони
здоров’я з фармацевтичної допомоги хворим на серцево-судинні
захворювання», (226 Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.605.002 в Національному фармацевтичному університеті (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53;  706-35-81). Науковий керівник:
Немченко А. С., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка
кафедри
організації
та
економіки
фармації
Національного
фармацевтичного університету
Кацай Олексій Григорович, вчений (Scientist), компанія BioNTech SE,
тема дисертації: «Розробка технології отримання ліпосомальної форми
цитохрому С для лікування офтальмологічних захворювань», (226
Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.001 в Національному
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;
 706-35-81). Науковий керівник: Рубан О. А., доктор фармацевтичних
наук, професор, завідувачка кафедри заводської технології ліків
Національного фармацевтичного університету
Кузнецова Марина Миколаївна, старший лаборант кафедри хімії
природних сполук і нутриціології Національного фармацевтичного
університету, тема дисертації: «Фармакогностичне вивчення капусти
білоголової (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC)»,
(226 Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.003 в
Національному фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул.
Пушкінська, 53;  706-35-81). Науковий керівник: Журавель І. О.,
доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри хімії
природних сполук і нутриціології Національного фармацевтичного
університету
Цуглевич Леся Володимирівна, лікар-кардіолог Комунального
некомерційного підприємства «Хмельницький обласний серцевосудинний центр» Хмельницької обласної ради, тема дисертації:
«Оптимізація раннього відновного лікування хворих на інфаркт
міокарда та неалкогольний стеатогепатит, які перенесли перкутанне
коронарне втручання», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 58.601.011
у
Тернопільському
національному
медичному
університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1;  (0352)52-72-69). Науковий керівник: Швед М. І.,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та
екстреної
медичної
допомоги
Тернопільського
національного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського
Кріцак Василь Васильович, аспірант ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», тема дисертації:
«Ендобронхіальні санації при резекціях легень та пульмонектоміях»,
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.567.001 у ДУ
«Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН
України», (м. Харків, в-д. Балакірєва, 1  (057) 741-41-25). Науковий
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керівник: Бойко В. В., д.мед. н., професор, директор ДУ «Інститут
загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»
Заічко
Катерина
Олександрівна,
аспірантка
Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема
дисертації: «Циркадні ритми продукції ендотеліальної синтази оксиду
азоту та тол-подібних рецепторів 2 у жінок, хворих на ревматоїдний
артрит: зв’язок з перебігом захворювання та ефективністю лікування»,
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.005 в
Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова
(м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). Науковий керівник:
Станіславчук М. А., доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри внутрішніх хвороб №1, Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова
Внукова Аліса Сергіївна, аспірантка Харківської медичної академії
післядипломної освіти, тема дисертації: ««Роль ендотеліальної
дисфункції у механізмах формування гастроезофагеальної рефлюксної
хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.002 в Харківській медичній
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58,  (057)
711-79-75). Науковий керівник: Опарін О.А., доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри терапії, ревматології та клінічної
фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти
Фесенко Дмитро Володимирович, аспірант ДЗ «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва
дисертації: «Комплексне лікування хронічного генералізованого
пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит», (221 Стоматологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.003 у Державному закладі
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
України» (вул. Володимира Вернадського, 9  (056) 766-48-48,).
Науковий керівник: Глазунов О.А., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри стоматології ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров’я України»
Пилипенко Людмила Юріївна, аспірант ДЗ «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва
дисертації:
«Діагностична
цінність
дослідження
маркерів
ендотеліальної дисфункції та прозапальних хемокінів у пацієнтів із
діабетичною ретинопатією за цукрового діабету 2 типу», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.004 у Державному
закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
здоров’я України» (вул. Володимира Вернадського, 9,  (056) 766-4848,). Науковий керівник: Сердюк В.М., доктор медичних наук,
професор, професор кафедри офтальмології ДЗ «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Семенко
Володимир
Володимирович,
аспірант
ДЗ
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
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України».
Назва
дисертації:
«Патогенетичне
обґрунтування
застосування L-аргініну для корекції ендотеліальної дисфукції за
діабетичної ретинопатії (клініко-експериментальне дослідження)», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.006 у Державному
закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
здоров’я України» (вул. Володимира Вернадського, 9,  (056) 766-4848,). Науковий керівник: Сердюк В.М., доктор медичних наук,
професор, професор кафедри офтальмології ДЗ «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Шульга Олександра Олександрівна, аспірант ДЗ «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва
дисертації: «Прогностичні критерії перебігу гострих поперековокрижових радикулопатій», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 08.601.005 у Державному закладі «Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров’я України» (вул. Володимира
Вернадського, 9,  056) 766-48-48,). Науковий керівник: Дзяк Л.А.,
доктор медичних наук, професор, зав. кафедри нервових хвороб та
нейрохірургії ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров’я України»
Балик Дмитро Васильович, аспірант ДЗ «Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва дисертації:
«Етапна підготовка хворих з тяжкою механічною жовтяницею
доброякісного ґенезу до відстроченої операції», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.007 у Державному закладі
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
України» (вул. Володимира Вернадського, 9,  (056) 766-48-48,).
Науковий керівник: Кутовий О.Б., доктор медичних наук, професор, зав.
кафедри хірургії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»
Клішин Олександр Андрійович, аспірант ДЗ «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва
дисертації: «Вибір методу лікування хворих з абсцесами
паренхіматозних органів черевної порожнини», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.008 у Державному закладі
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
України» (49004, вул. Володимира Вернадського, 9,  (056) 766-4848,). Науковий керівник: Кутовий О.Б., доктор медичних наук,
професор, зав. кафедри хірургії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров’я України»
Буртняк Тетяна Зеновіївна, аспірант ДЗ «Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва дисертації:
«Кардіоваскулярний ризик та структурно-функціональний стан лівого
шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним
обструктивним
захворюванням
легень»,
(222
Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.008 у Державному закладі
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«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
України» (вул. Володимира Вернадського, 9  (056) 766-48-48,).
Науковий керівник: Потабашній В.А., доктор медичних наук, професор,
зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДЗ
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
України»
Лазаренко Ольга Миколаївна, аспірант ДЗ «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва
дисертації: «Особливості комплексного лікування пацієнтів з
артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою на етапі первинної
ланки», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.010 у
Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров’я України» (вул. Володимира Вернадського, 9  (056)
766-48-48,). Науковий керівник: Кузьміна Г.П., доктор медичних наук,
професор, професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини
ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
здоров’я України»
Ковальова Ірина Олександрівна, аспірантка Української медичної
стоматологічної академії, тема дисертації: «Механізми метаболічних і
біомеханічних порушень у кістках щурів за умов поєднаного
надлишкового надходження нітрату та фториду натрію та їх корекція»
(222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.004 в
Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава, вул.
Шевченка, 23;  099-740-5700). Науковий керівник: Костенко В.О.,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології
Української медичної стоматологічної академії
Заболотна Ірина Едуардівна, лікар-педіатр ДНУ «Науково-практичний
центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Дитячий
консультативно-лікувальний центр, тема дисертації: «Медикосоціальне обґрунтування удосконалення системи профілактики
надлишкової маси тіла у дітей на прикладі багатопрофільного закладу
охорони здоров'я», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.003.011
в
Національному
медичному
університеті
імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Дячук Д.Д., Директор Державної наукової установи
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»,
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, старший
науковий співробітник Державної наукової установи «Науковопрактичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС
Бєлікова Юлія Олегівна, асистент кафедри внутрішньої медицини
№ 4 НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Порушення
амінокислотного обміну та серцевого ритму у хворих на
постінфарктний кардіосклероз з супутнім цукровим діабетом 2 типу,
можливості
медикаментозної
корекції»,
(222
Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.012 в Національному медичному
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університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Лизогуб В.Г., завідувач кафедри
внутрішньої медицини № 4, доктор медичних наук, професор кафедри
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Бродецька Людмила Олександрівна, асистент кафедри ортодонтії та
пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця,
тема дисертації: «Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів
із ретенованими зубами», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.003.010 в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Фліс П.С., завідувач кафедри ортодонтії та
пропедевтики ортопедичної стоматології, доктор медичних наук,
професор, професор кафедри Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
Марков Артем Ігорович, асистент кафедри дитячих інфекційних
хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Ураження
шлунково-кишкового тракту у дітей з інфекційними захворюваннями
нервової системи», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.003.008
в
Національному
медичному
університеті
імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Крамарьов C.О., завідувач кафедри дитячих
інфекційних хвороб доктор медичних наук, професор кафедри
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Варченко Леся Михайлівна, лікар акушер-гінеколог КНП «Київський
міський клінічний ендокринологічний центр», тема дисертації:
«Профілактика порушень репродуктивного здоров’я та відновлення
якості життя у жінок з субклінічним гіпотиреозом», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.009 в Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Венцківський Б.М., професор
кафедри акушерства та гінекології № 1, член-кореспондент НАМН
України, доктор медичних наук, професор Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
27 Транспорт
Якущенко Сергій Вікторович, аспірант Херсонської державної
морської академії, тема дисертації: «Закономірності формування
модифікованих епокси-поліефірних композитів для підвищення
зносостійкості деталей транспортних засобів», (275 Транспортні
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.111.001 в Херсонській
державній морській академії (м. Херсон, проспект Ушакова, 20, 
(0552)495902). Науковий керівник: Браїло М.В., кандидат технічних
наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій Херсонської
державної морської академії

