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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 
Погорєлова Тетяна Юріївна, викладач кафедри педагогіки, іноземної 
філології та перекладу, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, тема дисертації: «Управління 
процесом формування професійної відповідальності майбутніх 
менеджерів економічної галузі», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.005 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Борова Т. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
Чжоу Є, аспірантка кафедри ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», тема дисертації: 
«Проєктування фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до формування художньо-емоційного досвіду школярів», 
(014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.004 у Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. 
Д. Ушинського», (м. Одеса, Фонтанська дорога, 4,  (048) 7325103). 
Науковий керівник: Реброва Олена Євгенівна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувачка кафедри музичного мистецтва і 
хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
У Сюань, аспірантка кафедри Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського», тема дисертації: «Підготовка майбутніх магістрів 
музичного мистецтва до формування вокальної культури школярів 
засобами технології партисипації», (014 Середня освіта (за 
предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.053.004 у Державному закладі «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 4,  (048) 7325103). Науковий керівник: Осадча 
Тетяна Всеволодівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка 
кафедри диригентсько-хорової підготовки ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
Подпльота Світлана Володимирівна, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Педагогічні основи тьюторських практик у 
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моральному вихованні студентів у коледжах і університетах Англії», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 
18.053.006 у Мелітопольському державному педагогічному університеті 
імені Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 
20;  (0619)44-04-64). Науковий керівник: Москальова Людмила 
Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор із наукової 
роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Атрошенко Тетяна Юріївна, аспірант Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Формування соціального досвіду учнів старшого 
підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.003 у 
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 
Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; 
 (0619)44-04-64). Науковий керівник: Федорова Олена Василівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти 
і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Давидова Світлана Вікторівна, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проєктної 
діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 18.053.004 у Мелітопольському державному педагогічному 
університеті імені Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. 
Гетьманська, 20;  (0619)44-04-64). Науковий керівник: Ізбаш Світлана 
Сергіївна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Скиба Ганна Олександрівна, аспірант Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Формування міжособистісного спілкування учнів 
молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.007 у 
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 
Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; 
 (0619)44-04-64). Науковий керівник: Шевченко Юлія Михайлівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького 
Турлюк Вікторія Володимирівна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Програмування тренувального процесу легкоатлеток-
бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки», (017 Фізична 
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культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.004 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). 
Науковий керівник: Асаулюк Інна Олексіївна, кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, декан факультету фізичного виховання та спорту 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
Мазур Дмитро Володимирович, аспірант Рівненського державного 
гуманітарного університету, тема дисертації: «Розвиток професійної 
рефлексії майбутніх керівників інструментальних колективів у процесі 
фахової підготовки», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 47.053.006 у Рівненському державному гуманітарному 
університеті, (м. м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12,  (067) 9885268). 
Науковий керівник: Сверлюк Ярослав Васильович, доктор педагогічних 
наук, професор, директор інституту мистецтв Рівненського державного 
гуманітарного університету 
Таргоній Іванна Василівна, аспірант Рівненського державного 
гуманітарного університету, тема дисертації: «Формування 
толерантності студентів педагогічних коледжів у позааудиторній 
діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 47.053.007 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 
(м. м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12,  (067) 9885268). Науковий 
керівник: Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної та 
спеціальної освіти Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Томашевська Мирослава Олегівна, асистент кафедри Мукачівського 
державного університету, тема дисертації: «Підготовка майбутніх 
викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії засобами 
інтерактивних технологій», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 62.147.002 у 
Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, вул. 
Ужгородська, 26,  (03131) 21109). Науковий керівник: Кобаль Василь 
Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту 
Мукачівського державного університету 
Котубей Віта Федорівна, викладач Мукачівського державного 
університету, тема дисертації: «Формування соціокультурної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічних 
коледжах», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
62.147.002 у Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, 
вул. Ужгородська, 26,  (03131) 21109). Науковий керівник: Теличко 
Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри англійської філології та методики викладання  іноземних мов 
Мукачівського державного університету 
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Грицько Вікторія Василівна, викладач Мукачівського державного 
університету, тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів 
початкової школи до формування правової культури молодших 
школярів», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
62.147.002 у Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, 
вул. Ужгородська, 26,  (03131) 21109). Науковий керівник: Теличко 
Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри англійської філології та методики викладання  іноземних мов 
Мукачівського державного університету 

 

03 Гуманітарні науки 
Копань Анастасія Вячеславівна, вчитель історії комунального 
закладу «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей - 
школа №48» Маріупольської міської ради Донецької області», тема 
дисертації: «Повсякденне життя працівників металургійної 
промисловості України в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.», (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 12.093.001 в 
Маріупольському державному університеті (м. Маріуполь, пр-т 
Будівельників, 129а,  (098) 4086890). Науковий керівник: Романцов В. 
М., завідувач кафедри історичних дисциплін, доктор історичних наук, 
професор, професор кафедри Маріупольського державного 
університету. 
Таранець Сергій Вікторович, заступник начальника науково-
дослідного відділу (підготовки військ) Наукового центру Сухопутних 
військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, тема дисертації: «Розвиток десантно-штурмових дій у 
воєнних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століття», (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.735.004 у 
Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного (79026, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32; тел. (032) 258-
44-76). Науковий керівник: Слюсаренко А.В., доктор історичних наук, 
доцент, заступник начальника Національної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного з наукової роботи 

 

04 Богослов’я 
Бабинський Анатолій Богданович, аспірант Закладу вищої освіти 
«Український католицький університет», тема дисертації: 
«Патріархальний рух в середовищі українських греко-католиків у 
діаспорі (1964–1989 рр.)», (041 Богослов’я). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.141.001 в Закладі вищої освіти «Український католицький 
університет» (вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011, тел.: +38 (032) 
240-99-40). Науковий керівник: Турій Олег Юрійович, кандидат 
історичних наук, завідувач кафедри церковної історії Закладу вищої 
освіти «Український католицький університет» 
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05 Соціальні та поведінкові науки 
Бабинський Анатолій Богданович, аспірант Закладу вищої освіти 
«Український католицький університет», тема дисертації: 
«Патріархальний рух в середовищі українських греко-католиків у 
діаспорі (1964–1989 рр.)», (041 Богослов’я). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.141.001 в Закладі вищої освіти «Український католицький 
університет» (вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011, тел.: +38 (032) 
240-99-40). Науковий керівник: Турій Олег Юрійович, кандидат 
історичних наук, завідувач кафедри церковної історії Закладу вищої 
освіти «Український католицький університет» 
Войчук Аліна Юріївна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Особливості 
інституту президентства за різних форм республіканського правління», 
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.021 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, (м. 
Київ, вул. Володимирська, 6413,  (044) 239-31-41). Науковий 
керівник: Шляхтун П.П., доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри політичних наук Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Широких Анастасія Олегівна, аспірантка Рівненського державного 
гуманітарного університету, тема дисертації: «Психологічні чинники 
життєвого проектування в юнацькому віці» (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.003 у Рівненському державному 
гуманітарному університеті (м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, тел. 
0679885268). Науковий керівник: Ямницький В. М., доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної 
психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Бахмутова Лариса Миколаївна, науковий співробітник Державної 
установи «Національний антарктичний науковий центр» Міністерства 
освіти і науки України, тема дисертації «Психологічні особливості 
міжособистісної взаємодії зимівників у антарктичних експедиціях» (053 
«Психологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.453.01 в Інституті 
психології їм. Г.С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. 
Паньківська, 2; тел./факс: +380 (44) 288-33-20). Науковий керівник: 
Кокун О.М., доктор психологічних наук, професор, заступник директора 
з науково-інноваційної роботи Інституту психології їм. Г.С. Костюка 
Гуцол Кирило Віталійович, аспірант Інституту психології імені Г.С. 
Костюка НАПН України, тема дисертації «Наративна компетентність як 
чинник самопроектування особистості» (053 «Психологія»). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.453.02 в Інституті психології 
їм. Г.С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; 
тел./факс: +380 (44) 288-33-20). Науковий керівник,  Чепелєва Н.В., 
доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-
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дослідної роботи Інституту психології їм. Г.С. Костюка  
Лубінець Дмитро Валерійович, народний депутат Верховної Ради 
України, тема дисертації: Лобізм у політичній системі: закордонний 
досвід для України, (052 «Політологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
12.093.002 у Маріупольському державному університеті (м.Маріуполь, 
пр.Будівельників, 129 а,  (0629) 58-75-90. Науковий керівник: 
Балабанов Костянтин Васильович, доктор політичних наук, професор, 
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 
Маріупольського державного університету 
Косінський Петро Миколайович, аспірант Луцького національного 
технічного університету, тема дисертації: «Економічне стимулювання 
розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних 
комплексів Волинської області», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 32.075.001 у Луцькому національному технічному університеті 
(м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 🕿 0332 26-44-92). Науковий керівник: 
Шубалий О.М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки Луцького національного технічного університету 
Тоузані Тарік, тимчасово не працює, тема дисертації: «Моделі 
управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарної 
економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.003 
в Харківському національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий 
керівник: Раєвнєва О. В., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри статистики і економічного прогнозування Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

 

07 Управління та адміністрування 
Тростенюк Тетяна Михайлівна, аспірант Державного університету 
«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Управлінський облік у 
державних закладах вищої освіти України», (071 Облік і 
оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.002 у 
Державному університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. 
Чуднівська,  0412 24-14-22). Науковий керівник: Свірко С.В., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, 
публічного управління та адміністрування Державного університету 
«Житомирська політехніка» 
Кобченко Михайло Юрійович, комерційний директор 
ТОВ «Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи», тема 
дисертації: «Менеджмент ефективності землекористування сучасних 
аграрних підприємств», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.887.001 у Полтавській державній аграрній академії (м. Полтава, 
вул. Сковороди, 1/3, 🕿 050 327-78-96). Науковий керівник: Маркіна І. А., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії 
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Погрібняк Дарина Сергіївна, викладач кафедри обліку і бізнес-
консалтингу Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця, тема дисертації: «Організація бухгалтерського 
обліку в адаптивному управлінні об’єднанням підприємств», (071 Облік 
і оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.004 у 
Харківському національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  057 702-18-35). Науковий 
керівник: Пилипенко А. А., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

 

08 Право 
Павлюк Сергій Миколайович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Правове 
регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.008 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий керівник: Деркач Е.М., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, 
міжнародного і кримінального права Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
Оверковський Костянтин Володимирович, аспірант Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації: 
«Правове забезпечення введення прав промислової власності в 
господарський оборот», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
11.051.009 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий 
керівник: Коваль І.Ф., доктор юридичних наук, доцент, декан 
юридичного факультету Донецького національного університету імені 
Василя Стуса 
Кропивна Катерина Олексіївна, аспірантка Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Відмежування адміністративної 
юрисдикції від інших видів судочинства в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.007 в ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий 
керівник: Голосніченко І.П., доктор юридичних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, професор кафедри 
конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського 
інституту інтелектуальної власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Капличний Вадим Анатолійович, аспірант Науково-дослідного 
інституту публічного права, тема дисертації: «Публічне адміністрування 
сферою спорту в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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26.006.010 в ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-
60-30). Науковий керівник: Кузьменко О.В., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Васильєва Дарія Олександрівна, ад’юнкт відділу організації освітньо-
наукової підготовки Харківського національного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Кримінологічна характеристика 
злочинів у сфері грального бізнесу», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.700.005 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-
299). Науковий керівник: Васильєв А. А., кандидат юридичних наук, 
доцент, професор кафедри кримінального права і кримінології 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
Ступницький Костянтин Вадимович, секретар судового засідання, 
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова, тема дисертації: 
«Цивільні правовідносини у сфері зберігання речей, що є предметом 
спору (секвестр) в Україні», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.008 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник: Яроцький В. Л., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Лисаченко Сергій Леонідович, керівник генеральної інспекції Офісу 
Генерального прокурора, тема дисертації: «Засоби отримання 
відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.005 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Капліна 
О.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
кримінального процесу Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
Костенко Сергій Костянтинович, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Організаційно-
правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.015 Київському 
національному університеті імені  Тараса Шевченка (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13  (044) 239-31-41). Науковий керівник: 
Прилуцький С.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
нотаріального та виконавчого процесу, адвокатури, прокуратури, 
судоустрою Інституту права Київського національного університету 
імені  Тараса Шевченка 
Пішта Вадим Іванович, аспірант ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання 
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трансплантації в Україні» (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 61.051.006 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  (м. 
Ужгород, пл. Народна, 3, (0312) 65-45-47) Науковий керівник: Болдіжар 
С. О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 

Федоренко Маркіян Сергійович, виконавчий директор, 
ТОВ "Готельний комплекс "Таурус", тема дисертації: «Методика 
розслідування перевищення влади або службових повноважень 
співробітниками правоохоронних органів», (081 Право). Спеціалізована 
вчена ради ДФ 64.086.006 в Національному юридичному університет 
імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
93-61). Науковий керівник: Щур Б.В., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри кримінального права та процесу 
Львівського торговельно-економічного університету 

Петровська Олена Костянтинівна, помічник адвоката, тема 
дисертації: «Корпоративна нормотворчість: загальнотеоретична 
характеристика», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.086.004 в Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Дашковська О. Р., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри теорії та філософії права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Літкевич Дмитро Олександрович, начальник управління міжнародно-
правового співробітництва Офісу Генерального прокурора, тема 
дисертації: «Теоретико-правові основи використання досягнень 
науково-технічного прогресу у кримінальній процесуальній формі», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.007 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Трофименко В. М., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

Дудко Ольга Василівна, адвокат, тема дисертації «Помилки адвоката 
в кримінальному провадженні», (081 - Право) Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.15 в Національній академії внутрішніх справ, МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник:  Орлов Ю.Ю., доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу організації 
наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності 
Національної академії внутрішніх справ 
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Сташків Ярослав Ярославович, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Адміністративно-правове регулювання профілактичної діяльності 
дільничних офіцерів поліції», (081 - Право) Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.17 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Титко А.В., кандидат юридичних наук, старший інспектор 1-го 
відділу (кримінального аналізу) 1-го управління (аналітичного) 
Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України 

Кащишин Марина Артурівна, помічник-консультант депутата 
Київської міської ради, тема дисертації «Повноваження органів 
місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах: 
порівняльний аналіз», (081 - Право) Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.016 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Калиновський Б.В., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного права та прав людини Національної 
академії внутрішніх справ 

Шульга Олександр Олександрович, старший інспектор з особливих 
доручень відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого 
управління Національної поліції України, тема дисертації «Судово-
мистецтвознавча експертиза у кримінальному судочинстві України», 
(081 - Право) Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.018 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Гора І.В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Академії адвокатури України 

Деледивка Сергій Григорович, директор Адвокатського об’єднання 
«ЮСТЕМ», тема дисертації «Договір про розміщення реклами в 
цивільному праві України», (081 - Право) Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.14 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Братель О.Г., кандидат юридичних наук, доцент, керуючий 
Адвокатським бюро «Олександр Братель» 

Давиденко Андрій Олександрович, юрисконсульт ТОВ «Футбольний 
клуб «Кривбас», тема дисертації: «Правове регулювання охорони праці 
на підприємствах зі шкідливими умовами праці: порівняльно-правовий 
аспект», (081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.019 в 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – 
Сичова Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
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учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Козар Анатолій Володимирович, начальник управління протидії 
наркозлочинності ГУНП в Харківській області, тема дисертації: 
«Кримінологічна характеристика та запобігання Національною поліцією 
України посіву або вирощуванню снотворного маку чи конопель», 
(081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.020 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник: 
Ведмідський О. В., кандидат юридичних наук, начальник відділу 
протидії кіберзлочинності в Полтавській області Департаменту 
кіберполіції Національної поліції України 

Лавренікова Олена Сергіївна, фінансовий директор, ТОВ «ВДС 
інвест». Тема дисертації: «Публічне адміністрування будівництва в 
Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.008 в 
Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-
а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Оксінь В.Ю., кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник Громадської організації «Академія 
адміністративно-правових наук» 

Красник Катерина Сергіївна, фізична особа-підприємець Красник 
К.С., тема дисертації «Форми здійснення права особи на сім’ю за 
сімейним законодавством України», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.700.021 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-
299). Науковий керівник: Синєгубов Олег Васильович, доктор 
юридичних наук, доцент, голова Полтавської обласної державної 
адміністрації 

 

09 Біологія 
Золотарьова Оксана Юріївна, аспірант ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Аналіз повного геному вірусів грипу для 
раннього етіологічного прогнозування епідемій в Україні», (091 
Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.012 при Київському 
національному університеті імені  Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця 
Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Будзанівська Ірина Генадіївна, доктор біологічних наук, професор,  
завідувач кафедри вірусології  Навчально-наукового центру «Інститут 
біології та медицини», Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Дармостук Валерій Вікторович, аспірант Херсонського державного 
університету, тема дисертації: «Ліхенофільні гриби степової зони 
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України» (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.001 в 
Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (01024, м. Київ, вул. 
Терещенківська, 2;  (044) 234-40-41). Науковий керівник: 
Ходосовцев О.Є., доктор біологічних наук, професор, професор 
кафедри ботаніки Херсонського державного університету 
Гергелюк Тетяна Сергіївна, аспірант ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Морфофункціональна характеристика 
багатоклітинних пухлинних сфероїдів, збагачених стовбуровими 
пухлинними клітинами», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.024 при Київському національному університеті імені  Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Остапченко Л. І., доктор біологічних наук, професор, 
директор ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Вовк Андрій Антонович, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Вплив 
пробіотичної композиції на перебіг запалення за умов розвитку 
експериментального остеоартриту», (091 Біологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.023 Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирівська, 64/13,  (044) 
2393333). Науковий керівник: Дворщенко К.О., доктор біологічних наук, 
старший науковий співробітник, завідувач НДЛ «Біохімії»  біологічних і 
біомедичних технологій Навчально-наукового центру «Інститут біології 
та медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 

11 Математика та статистика 
Афанасьєв Євгеній Володимирович, аспірант Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, тема дисертації: 
«Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових 
матриць», (111 Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.001 
у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН 
України, (61103, м. Харків, проспект Науки, 47, тел. (057) 340-22-23). 
Науковий керівник: Щербина М. В., доктор фізико-математичних наук,  
старший науковий співробітник, завідувач відділу математичної фізики 
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна 

 

12 Інформаційні технології 
Поремський Михайло Васильович, аспірант Інституту спеціального 
зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
тема дисертації: «Методи обґрунтування стійкості SNOW 2.0-подібних 
потокових шифрів відносно кореляційних атак над скінченними полями 
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порядку r2 », (125 Кібербезпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.002.003 в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, вул. 
Верхньоключова, +38(050)543-81-12). Науковий керівник: Олексійчук 
А.М., доктор технічних наук, доцент, професор спеціальної кафедри 
№1 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 

 

16 Хімічна та біоінженерія 
Гордєєв Юрій Сергійович, аспірант ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет», тема дисертації: «Легкоплавкі 
стекла та матеріали на основі свинцевоборатної та 
свинцевогерманатної систем», (161 Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.001 в Державному вищому 
навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний 
університет» (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8;  (067) 599-38-78). 
Науковий керівник: Голеус В. І., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних 
матеріалів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» 
Коренчук Микола Сергійович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Підвищення ефективності біологічного 
очищення стічних вод з видаленням іонів феруму», (162 – Біотехнології 
та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ26.002.007 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м. Київ, просп. 
Перемоги, 37, (044) 204-82-62). Науковий керівник: Саблій Л.А., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри екобіотехнології та 
біоенергетики Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Шинкарчук Мальвіна Володимирівна, аспірантка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Біотехнологія отримання біогазу 
із жировмісної сировини», (162 – Біотехнології та біоінженерія).  
Спеціалізована  вчена рада ДФ26.002.005 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», (м. Київ, просп. Перемоги, 37, (044) 204-82-62). Науковий 
керівник: Голуб Н.Б., доктор технічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Мотроненко Валентина Василівна, аспірант Національного 
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технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Біотехнологія отримання 
рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини», (162 – Біотехнології та 
біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ26.002.006 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м. Київ, просп. 
Перемоги, 37, (044) 204-82-62). Наукові керівники: Галкін О.Ю, доктор 
біологічних наук, професор, завідувач кафедри трансляційної медичної 
біоінженерії Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ружинська Л.І., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехніки та 
інженерії, Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Власенко Катерина Миколаївна, аспірант Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет», тема дисертації: «Біотехнологічні засади підвищення 
інтенсивності аромату грибів роду Pleurotus у процесі їх твердофазного 
культивування», (162 – Біотехнології та біоінженерія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ26.002.004 в Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м. 
Київ, просп. Перемоги, 37, (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Кузнецова О.В., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри 
біотехнології Державного вищого навчального закладу «Український 
державний хіміко-технологічний університет» 
Булгакова Анастасія Сергіївна, аспірантка Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Технологія електроосадження функціональних покриттів Со-Мо, Со-
Мо-ТіО2», (161 – Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.050.006 в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. 
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Штефан В.В., завідувач 
аспірантури, доктор технічних наук, доцент кафедри технічної 
електрохімії Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 

 

18 Виробництво та технології 
Медвідь Ірина Миколаївна, асистент кафедри Національного 
університету харчових технологій, тема дисертації «Удосконалення 
технології хліба спеціального дієтичного призначення», (181 Харчові 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.001 в Національному 
університеті харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська, (044) 
289-57-00). Науковий керівник: Доценко В. Ф., доктор технічних наук, 
професор, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного 
бізнесу Національного університету харчових технологій 
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19 Архітектура та будівництво 
Дудник Лідія Вікторівна, аспірантка Одеської державної академії 
будівництва та архітектури, тема дисертації: «Керамзитобетони для 
тонкостінних конструкцій морських гідротехнічних споруд», (192 
Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.085.001 в Одеській державній академії будівництва та архітектури 
(м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. +380988012895). Науковий керівник: 
Кровяков С.О., доктор технічних наук, доцент. проректор з наукової 
роботи Одеської державної академії будівництва та архітектури 
Хаммоуда Н. Х. Алдохдар, аспірант Харківського національного 
університету будівництва та архітектури, тема дисертації: «Методи 
збереження, реставрації та регенерації архітектурно-містобудівної 
спадщини історичних міст Палестини на прикладі м. Газа», (191 
«Архітектура та містобудування»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.056.001 в Харківському національному університеті будівництва 
та архітектури (м. Харків, вул. Сумська, 40, +380506152261). Науковий 
керівник: Черкасова К. Т., доктор архітектури, доцент, завідувач 
кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів, Харківського 
національного університету будівництва та архітектури 

 

22 Охорона здоров’я 
Гончарук-Хомин Мирослав Юрійович, аспірант Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет», тема 
дисертації: «Клініко-експериментальне обґрунтування вдосконалення 
підходів до стоматологічного лікування дітей та підлітків з 
використанням судово-стоматологічних методів», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.007 в Державному вищому 
навчальному закладі «Ужгородський національний університет» 
(м. Ужгород, вул. Університетська 16а, (0312) 64-03-61). Науковий 
керівник: Костенко Є.Я., доктор медичних наук, професор, декан 
стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет». 
Алфелдій Сергій Павлович, лікар вищої категорії травматолог 
Комунального некомерційного підприємства «Тячівська районна 
лікарня» Тячівської районної ради, тема дисертації: «Обґрунтування 
склокерамічних матеріалів у лікуванні пацієнтів із переломами та 
дефектами довгих кісток», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 61.051.008 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  
(м. Ужгород, пл. Народна, 3, тел. (0312) 61-33-21). Науковий керівник: 
Шимон В. М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
загальної хірургії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
Захарцева Ольга Іракліївна, лікар-хірург, Медичний центр 
«CitiDoctor», тема дисертації: «Хірургічні методи профілактики та 
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лікування ротації протезів молочних залоз при субмускулярній 
аугментаційній мамопластиці», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.003.007 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Сусак Я.М., завідувач кафедри хірургії з курсом 
невідкладної та судинної хірургії доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця 
В’юн Тетяна Іванівна, аспірантка Харківського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Прогностичне значення 
модуляторів мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з 
поєднаним перебігом хронічного панкреатиту та артеріальної 
гіпертензії» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.005 
у Харківському національному медичному університеті (м. Харків, 
пр. Науки, 4, телефон 057 707 73 27). Науковий керівник: Пасієшвілі Л. 
М., доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри загальної 
практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського 
національного медичного університету 
Михальченко Євген Костянтинович, асистент кафедри Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Синтези, властивості та перетворення 7- заміщених З-бензил-8-
пропілксантинів», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.013 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського, 26;  (061)224-64-69). Науковий керівник: 
Александрова Катерина Вячеславівна, доктор хімічних наук, професор, 
завідувач кафедри біологічної хімії Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України 
Трегуб Павло Олегович, аспірант Харківського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Медико-соціальне 
обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний 
панкреатит», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.004 в Харківському національному медичному університеті (м. 
Харків, пр. Науки, 4, телефон (057) 707-73-27). Науковий керівник: 
Огнєв Віктор Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я 
Харківського національного медичного університету 
Ставицький Віктор Валерійович, асистент кафедри Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Піроло(піридо)[1,2-a]триазоло(триазино)[c]хіназоліни: синтез, 
модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості», (226 Фармація, 
промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.014 у 
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м. 
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;  (061)224-64-69). Науковий 
керівник: Коваленко С.І., доктор фармацевтичних наук, професор, 
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завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України 
Зарецька Аліна Вячеславівна, здобувач кафедри дитячих 
інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету 
МОЗ України тема дисертації «Епідеміологія, особливості діагностики, 
клінічного перебігу, корекції патологічних зрушень та прогноз 
інфекційного мононуклеозу герпесвірусної етіології в дітей», (228 
Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.001 в Одеському 
національному медичному університеті МОЗ України (м. Одеса, вул. 
Валіховський проволук 2, тел. (048) 717-89-07). Науковий керівник: 
Харченко Ю. П., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, 
д.мед.н., професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Одеського національного медичного університету МОЗ України 
Крицький Тарас Ігорович, асистент кафедри Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, тема дисертації: «Взаємозв’язок андрогенного дефіциту, 
недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової 
тканини у чоловіків з гіпотиреозом», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.601.012 у Тернопільському національному 
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. 
Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: 
Пасєчко Н. В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 1 Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Горбань Людмила Ігорівна, аспірант кафедри Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Особливості кровообігу в осіб з різними психосоматичними 
параметрами», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.601.010 у Тернопільському національному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 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 

 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону 

Чепель Максим Олександрович, старший викладач кафедри 
Національної академії Національної гвардії України, тема дисертації: 
«Метод підтримання потрібного рівня інформаційно-психологічної 
безпеки особового складу формувань Національної гвардії України при 
виконанні завдань із забезпечення громадської безпеки» (дисертація 
містить інформацію з обмеженим доступом), (251 Державна безпека). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.726.004 в Національній академії 
Національної гвардії України (м. Харків, майдан Захисників України, 3,    
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(057) 732-37-56). Науковий керівник: Бабков Ю. П., кандидат технічних 
наук, доцент, професор кафедри оперативного мистецтва 
Національної академії Національної гвардії України 

 

26 Цивільна безпека 
Кальченко Ярослав Юрійович, ад’юнкт Національного університету 
цивільного захисту України, тема дисертації: «Підвищення 
ефективності системи експлуатації теплових пожежних сповіщувачів 
шляхом удосконалення методів та засобів їх випробувань» (261 
Пожежна безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.001 у 
Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків, вул. 
Чернишевська, 94, тел. 057 7156391). Науковий керівник: Абрамов Ю. 
О., доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник 
науково-дослідного центру Національного університету цивільного 
захисту України 

 

27 Транспорт 
Іванушко Олександр Миколайович, старший викладач кафедри, 
Національний транспортний університет, тема дисертації: «Підвищення 
ефективності експлуатації автотранспортних засобів шляхом 
оптимізації періодичності технічного обслуговування» (274 
Автомобільний транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.059.001 у 
Національному транспортному університеті (м. Київ, вул. М. 
Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-08-13). Науковий керівник: 
Сахно В. П., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
автомобілів Національного транспортного університету 

 

29 Міжнародні відносини 
Різва Лілія Анатоліївна, аспірант ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: 
«Глобалізаційний вимір розвитку ринку нерухомості», (292 Міжнародні 
економічні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.009 у 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1;  
🕿 044 456-50-57). Науковий керівник: Галенко О. М., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного обліку і 
аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 
Конохов Сергій Вікторович, аспірант ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: 
«Ресурси і моделі вирішення глобальної продовольчої проблеми», (292 
Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.006.008 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1;  
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🕿 044 456-50-57). Науковий керівник: Шлапак А. В., кандидат 
економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного обліку і 
аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 
Іщук Юлія Анатоліївна, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Трансформація 
міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної 
торговельної політики», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.006 в Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця вул. 600-річчя, 21, 🕿 0432 
50-89-37). Науковий керівник: Орєхова Т. В., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 


