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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 

Кожушкіна Тетяна Львівна, директор Дніпровського державного 
коледжу технологій та дизайну, тема дисертації: «Формування 
культури міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу у 
процесі фахової підготовки», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.120.002 у Вищому 
навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», 
(м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18,  (067)7659273). 
Науковий керівник: Кожушко С. П., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного 
бізнесу та іншомовної підготовки Вищого навчального закладу 
«Університет імені Альфреда Нобеля» 
Верченко Лідія Сергіївна, аспірант Вищого навчального закладу 
«Університет імені Альфреда Нобеля», тема дисертації: «Розвиток 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів 
закладів вищої освіти у процесі магістерської підготовки», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.120.001 у Вищому навчальному закладі «Університет імені 
Альфреда Нобеля», (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, 
 (067)7659273). Науковий керівник: Волкова Н. П., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних 
технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого 
навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 
Сліпенко Вікторія Олександрівна, аспірант Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 74.053.010 
у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини, (м. Умань, вул. Садова 2,  (093) 4186974). Науковий 
керівник: Коберник О. М., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Осипенко Сергій Миколайович, директор Державного навчального 
закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей», тема дисертації: 
«Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників машинобудівної галузі», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ Д 26.458.001 в 
Інституті професійно-технічної освіти НАПН України, (м. Київ, пров. 
Віто-Литовський, буд. 98-а,  (067) 7468374). Науковий керівник: 
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Лузан П. Г., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 
співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки 
фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти 
Мамиченко Сергій Анатолійович, асистент кафедри Державного 
закладу «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка», тема дисертації: «Формування культури конкурентних 
відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування у фаховій 
підготовці», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 29.053.002 у Державному закладі «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», (м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, 
 (050) 9872951). Науковий керівник: Курило В. С., доктор педагогічних 
наук, професор, перший проректор Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
Га Юань, аспірантка кафедри Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. 
Д. Ушинського», тема дисертації: «Методика розвитку емоційного 
інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової 
підготовки», (014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.001 у Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. 
Д. Ушинського», (м. Одеса, Фонтанська дорога, 4,  (048) 7325103). 
Науковий керівник: Білова Н. К., кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету музичної та  хореографічної освіти Державного 
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» 
Кива Владислав Юрійович, ад’юнкт Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, тема дисертації: 
«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів 
системи військової освіти у процесі дистанційного навчання», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.459.001 в 
Інституті інформаційних технологій і засобів навчання Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
 (044) 4539051). Науковий керівник: Ягупов В. В., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної 
фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної 
культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського 
Саврій Юлія Федорівна, аспірант Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів до формування основ етнокультури у дітей 
старшого дошкільного віку», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.009 в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини,  (м. Умань, вул. Садова 
2,  (093) 4186974). Науковий керівник: Кочубей Т. Д., доктор 
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педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
Чень Чень, аспірантка ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», тема дисертації: 
«Методика формування презентаційних умінь у майбутніх учителів 
музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки», (014 Середня 
освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.053.001 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського», (м. Одеса, Фонтанська дорога, 4, 
 (048) 7325103). Науковий керівник: Демидова М. Г., кандидат 
педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри музично-
інструментальної підготовки ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
Смутченко Ольга Сергіївна, викладач кафедри Херсонського 
державного університету, тема дисертації: «Формування субкультури 
майбутніх учителів іноземних мов в умовах полілінгвального освітнього 
середовища», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.005 у ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», (м. 
Одеса, Фонтанська дорога, 4,  (048) 7325103). Науковий керівник: 
Заболотська О. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка 
кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського 
державного університету 
Сахненко Анна Василівна, аспірант Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, тема дисертації: 
«Акмеологічні засади організації професійно орієнтованого фізичного 
виховання студенів аграрних спеціальностей», (017 Фізична культура і 
спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.053.009 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, 
(м. Суми, вул. Роменська, 87,  (0542) 6875939). Науковий керівник: 
Лазоренко С. А., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 
завідувач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 
Макаренка 
Орєхова Валентина Володимирівна, аспірантка Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ), тема дисертації: «Формування 
трансмедійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 
початкової школи», (013 Початкова освіта). Спеціалізована вченої ради 
ДФ 12.112.006 в Державному вищому навчальному закладі 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, 
Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54). Науковий 
керівник: Гаврілова Л. Г., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти Державного 
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вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» 
Погорєлов Михайло Григорович, старший викладач, Державний 
вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 
університет», тема дисертації: «Формування готовності майбутніх 
викладачів професійного навчання в галузі транспорту до застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 12.112.007 в Державному вищому навчальному закладі 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, 
Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54).Науковий 
керівник: Бондаренко В. І., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки 
життєдіяльності та автосправи Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
Магда Поліна Миколаївна, викладач Бахмутського фахового коледжу 
культури і мистецтв імені І. Карабиця, тема дисертації: «Формування 
професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного 
мистецтва у процесі вивчення предметів соціально-гуманітарного 
циклу», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 12.112.005 в Державному вищому навчальному закладі 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, 
Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54).Науковий 
керівник: Омельченко С. О., доктор педагогічних наук, професор, 
ректор Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
Соколова Юлія Ігорівна, аспірантка Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ), тема дисертації: «Формування професійної готовності 
майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 
дистанційного навчання», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 12.112.008 в Державному вищому 
навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19, 
 (0626) 66-54-54). Науковий керівник: Гаврілова Л. Г., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики 
початкової освіти Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
Гармаш Олена Миколаївна, аспірантка Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ), тема дисертації: «Формування 
тьюторської компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 
професійної підготовки», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 12.112.001 в Державному вищому 
навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний 
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університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19, 
 ((0626) 66-54-54). Науковий керівник: Омельченко С. О., доктор 
педагогічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
Демченко Марина Олександрівна, аспірантка Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ), тема дисертації: «Формування 
методичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти засобами електронних освітніх ресурсів», (015 Професійна 
освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 12.112.004 в 
Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., 
вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54).Науковий керівник: Набока О. Г., 
доктор педагогічних наук, професор, перший проректор із науково-
педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
Кузнєцова Марина Миколаївна, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Соціальне виховання учнівської молоді у 
християнських конфесіях народів Північного Приазов’я», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.005 у 
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 
Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; 
 (0619)44-04-64). Науковий керівник: Шевченко Ю. М., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної 
роботи початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Глазкова Ірина Дамирівна, викладач Рубіжанського індустріально-
педагогічного коледжу, тема дисертації: «Дуальна система професійної 
освіти Німеччини», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 12.112.002 в Державному вищому 
навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19, 
 (0626) 66-54-54).Науковий керівник: Хижняк І. А., доктор педагогічних 
наук, професор, декан факультету початкової, технологічної та 
професійної освіти Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
Григор’єва Віта Анатоліївна, аспірантка Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ), тема дисертації: «Професійна підготовка 
фахівців із будівництва в технічних університетах Німеччини», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 
12.112.003 в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Донецька обл., 
вул. Г. Батюка, 19,  (0626) 66-54-54).Науковий керівник: Хижняк І. А., 



середа, 4 листопада 2020 р. 

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової, 
технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
Данилишина Катерина Олександрівна, аспірант Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
тема дисертації: «Формування інформаційної компетентності майбутніх 
педагогів професійного навчання в університетах», (015 Професійна 
освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.005 у Вінницькому 
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, 
(м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: 
Гордійчук Г.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Добровольська Руфіна Олегівна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Формування готовності майбутнього вчителя музичного 
мистецтва до організації музично естетичного простору закладів 
загальної середньої освіти», (015 Професійна освіта). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 05.053.006 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Холковська І.Л., 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Катеринюк Галина Дмитрівна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Формування умінь математичного моделювання в учнів 
профільної школи», (014 Середня освіта (математика)). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 05.053.007 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Матяш О.І., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і 
методики навчання математики Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 
Кушнір Аліна Сергіївна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Підготовка майбутніх учителів філологічних 
спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній 
діяльності», (015 Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.053.008 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені 
Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 
5303297). Науковий керівник: Шевченко Л.С., доктор педагогічних наук, 
професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
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Кірюхіна Марина Володимирівна, голова циклової комісії соціально-
гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки Кременчуцького 
льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх 
справ, тема дисертації: «Гуманітарна підготовка майбутніх технічних 
фахівців авіаційної 
галузі бакалаврського рівня із використанням інноваційних технологій», 
(015 – професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.120.003 у Вищому навчальному закладі «Університет імені 
Альфреда Нобеля», (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, 
 (067)7659273). Науковий керівник: Безпарточна О. І., кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки і 
філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського 
Попова  Наталія Олександрівна,  викладач циклової комісії, 
Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Й. Мухіна, тема 
дисертації: «Формування професійної позиції майбутнього медичного 
працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі» (011 – 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.003 в 
Центральноукраїнсьому державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1,  (052) 
32-08-89). Науковий керівник: Радул В. В., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
Центральноукраїнсього державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 
Гунько Любов Олександрівна, провідний фахівець кафедри, 
Навчально-науковий інститут Аеронавігації Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Професійна підготовка магістрів 
іноземної мови та прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах 
КНР» (011 – Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.451.002 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,   (044) 
468-33-92). Науковий керівник: Пазюра Н. В., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри авіаційної англійської мови 
Національного авіаційного університету 
Бокша Наталія Іванівна, старший викладач, Мукачівський державний 
університет, тема дисертації: «Тенденції розвитку вищої освіти з 
підготовки фахівців швейної галузі в Чехії і Словаччині» (011 – Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.451.001 в Інституті 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
(м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,   (044) 468-33-92). Науковий 
керівник: Товканець Г. В., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 
Фельцан Інна Михайлівна, старший викладач кафедри англійської 
філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський 
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державний університет, тема дисертації: «Розвиток культури 
іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції» (011 – Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.451.004 в Інституті 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
(м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  (044) 468-33-92). Науковий 
керівник: Товканець Г. В., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 
державного університету 

 
02 Культура і мистецтво 

Коржова Анастасія Михайлівна, аспірант Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, тема 
дисертації: «Методологія Володимира Перетца в контексті українського 
театрознавства першої третини ХХ століття», (026 Сценічне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.898.001  Київському 
національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. 
Карпенка-Карого, (м. Київ, вул. Ярославів вал, 40,  (044) 2720217). 
Науковий керівник: Клековкін О. Ю., доктор мистецтвознавства, 
професор,  завідувач відділом теорії та історії культури Інституту 
проблем сучасного мистецтва 

 
03 Гуманітарні науки 

Ричко Вікторія Юріївна, аспірантка Рівненського державного 
гуманітарного університету, тема дисертації: «Почаївська лавра: її 
історична роль та етнічна ідентифікація у сучасному українському 
суспільстві» (031 Релігієзнавство). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 47.053.005 у Рівненському державному гуманітарному університеті 
(м.Рівне, вул. С. Бандери, 12,  0679885268). Науковий керівник: 
Панчук І.І., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
філософії Рівненського державного гуманітарного університету 
Висоцька Тамара Михайлівна, старший лаборант кафедри 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
тема дисертації: “Автокефалія православних як чинник змін в релігійно-
церковному та суспільно-політичному житті України”, (031 
Релігієзнавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.003 в 
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. 
Київ, вул. Пирогова,  (044) 234-11-08). Науковий керівник: 
Остащук І.Б., доктор філологічних наук, професор,  професор кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 
Кузьменко Раїса Іванівна, аспірантка Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, тема дисертації: “Толерантність в 
людському бутті: екзистенціальні та гендерні виміри”, (033 філософія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.005 в Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. 
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Пирогова,  (044) 234 11 08). Науковий керівник: Крилова С.А., доктор 
філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології та 
філософської антропології Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 
Базиль Світлана Михайлівна, аспірантка Глухівського національного 
університету імені Олександра Довженка, тема дисертації: «Науково-
технічний потенціал виробництва та первинної переробки луб’яних 
культур в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х роках», (032 Історія 
та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.002 у 
Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10;  (044)258-21-45). Наукові керівники: 
Крижанівський В. М., кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
МОН України; Коваленко Н.П. доктор історичних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору 
наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
Монастирська Христина Романівна, диспетчер деканату ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 
тема дисертації: «Мовно-естетичні функції алегорії (на матеріалі 
україномовного художнього тексту)», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 20.051.004 у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Кононенко В.І., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
загального та германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», академік НАПН 
України 

 
04 Богослов’я 

Дудченко Андрій Миколайович, штатний священик «Ставропігійна 
релігійна громада парафії на честь Преображення Господня 
Української православної церкви у Голосіївському районі м. Києва», 
тема дисертації: “Літургійний реалізм в богослов’ї Олександра 
Шмемана”, (041 Богослов’я). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.004 
в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: 
Котлярова Т.О., кандидат філологічних наук, доцент,  доцент кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 

 
05 Соціальні та поведінкові науки 

Омельченко Тетяна Валентинівна, аспірантка Рівненського 
державного гуманітарного університету, тема дисертації: «Психологічні 
чинники особистісного саморозвитку майбутніх практичних психологів» 
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(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.004 у 
Рівненському державному гуманітарному університеті (м.Рівне, 
вул. С. Бандери, 12,  0679885268). Науковий керівник: 
Ямницький В. М., доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського 
державного гуманітарного університету 
Шапошник Олена Леонідівна, аспірант Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Моделювання процесу 
мінімізації стратегічних ризиків у реалізації реінжинірингу підприємства 
в умовах цифрової економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.006.012 в Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Блудова Т. В., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри вищої математики Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 
Савка Марія Володимирівна, перший заступник голови Івано-
Франківської обласної державної адміністрації, тема дисертації: 
«Організаційно-економічне обґрунтування розвитку фермерських 
господарств у регіоні», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 36.814.002 у Львівському національному аграрному університеті 
(м. Дубляни Жовківського району Львівської області, вул. В. Великого, 
1,  (032) 224-29-16). Науковий керівник: Баланюк І. Ф., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Плєханова Тетяна Євгенівна, викладач кафедри, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, тема 
дисертації: «Оцінювання ризиків інноваційної діяльності у 
стратегічному плануванні розвитку підприємства», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.007 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Верещагіна Г. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту, логістики та економіки Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця 
Григорук Ірина Іванівна, аспірант ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: 
«Механізм стимулювання розвитку біоенергетичного напрямку в 
сільськогосподарських підприємствах», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.006 в ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57  (0342 50-74-37)). Науковий керівник: 
Якубів В. М., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 
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роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 
Смулка Оксана Ігорівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.005 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 
53-15-74). Науковий керівник: Черевко Г. В., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економіки Львівського національного 
аграрного університету 
Мойсеєнко Вікторія Василівна, аспірантка Херсонського державного 
університету, тема дисертації: «Асертивність як соціально-
психологічний механізм вибору стратегії статусної поведінки 
студентською молоддю». (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 29.051.001 у Східноукраїнському національному університеті імені 
Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. 
Центральний, 59А;  (066) 723-25-28). Науковий керівник: Блинова О. 
Є.,  доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри 
загальної та соціальної психології Херсонського державного 
університету 
Громова Злата Володимирівна, державний експерт експертної групи 
підвищення кваліфікації персоналу надавачів публічних послуг 
директорату системного розвитку надання публічних послуг 
Міністерства цифрової трансформації України, тема дисертації: 
«Психологічні особливості опору змінам особистості у соціальній 
взаємодії», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.001 
в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 
Міністерство соціальної політики України, 03030, м. Київ, вулиця 
Нововокзальна 17;  (044) 536-14-85. Науковий керівник: Пріб Г. А., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психології 
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 
Савченко Олена Володимирівна, не працює, тема дисертації: 
«Формування психологічних меж особистості підлітків у сім’ях з різним 
стилем виховання», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.891.002 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України, Міністерство соціальної політики України, 03030, м. Київ, 
вулиця Нововокзальна 17;  (044) 536-14-85. Науковий керівник: 
Дорожкін В. Р. доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України 
Ситник Вікторія Володимирівна, не працює, тема дисертації: 
«Психологічні чинники професійного зростання спеціалістів з 
інформаційних технологій», (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.891.003 в Інституті підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України, Міністерство соціальної політики України, 03030, м. 



середа, 4 листопада 2020 р. 

Київ, вулиця Нововокзальна 17;  (044) 536-14-85. Науковий керівник: 
Мілютіна К. Л.,  доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України 
Борець Олеся Анатоліївна, фахівець з профорієнтації 
Монастирищенської районної філії Черкаського обласного центру 
зайнятості, тема дисертації: «Психологічні особливості мотивації 
особистості в процесі пошуку роботи», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.004 в Інституті підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики 
України, 03030, м. Київ, вулиця Нововокзальна 17;  (044) 536-14-85. 
Науковий керівник: Дорожкін В. Р., доктор психологічних наук, доцент, 
професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України 
Кас’янова Світлана Борисівна, майстер виробничого навчання 
Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості, тема дисертації: «Емоційний інтелект у системі 
особистісних ресурсів безробітного», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.891.005 в Інституті підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України, 
03030, м. Київ, вулиця Нововокзальна 17;  (044) 536-14-85. Науковий 
керівник: Смирнова О. П., кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України 
Ортікова Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри 
психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України, тема дисертації: «Психологічні чинники кар'єрного зростання 
фахівців державної служби зайнятості», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.006 в Інституті підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики 
України, 03030, м. Київ, вулиця Нововокзальна 17;  (044) 536-14-85. 
Науковий керівник: Матвієнко Л. І., кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України 
Подрез Ольга Іванівна, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Формування інструментів управління сталим розвитком промислових 
підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.050.007 в Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-
56). Науковий керівник: Райко Д. В., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри економічної кібернетики та 
маркетингового менеджменту Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Ігнатенко Олександр Степанович, член правління Акціонерного 
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товариства «Державний експортно-імпортний банк України», тема 
дисертації: «Інвестиційне забезпечення розвитку агропромислового 
комплексу України» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.102.006 в Київському національному університеті технологій та 
дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,  (044) 256-29-53). 
Науковий керівник: Грищенко І. М., доктор економічних наук, професор, 
ректор Київського національного університету технологій та дизайну 
Камратов Сергій Володимирович, аспірант ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна», тема дисертації: 
«Формування системи стратегічного управління лісогосподарськими 
підприємствами: економічний, соціальний та екологічний аспекти», (051 
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.139.001 у ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. 
Київ, вул. Львівська, 23, 🕿 (044) 422-50-33). Науковий керівник: 
Дубас Р. Г., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
управління та адміністрування Вищого навчального закладу «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Нижник Ірина Олегівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Захист продовольчих інтересів населення України в умовах 
глобалізації», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 74.844.004 в Уманському національному університеті садівництва, 
(Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1,  (04744) 3-20-11). 
Науковий керівник: Мудрак Р. П., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки Уманського національного університету 
садівництва 
Журибіда Наталія Романівна, аспірант Львівського торговельно-
економічного університету, тема дисертації: «Формування системи 
економічної безпеки банків України», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.840.001 в Львівському торговельно-економічному 
університеті (м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10,   (032) 275-
65-50). Науковий керівник: Копилюк О. І., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу Львівського торговельно-економічного 
університету 
Устіловська Анастасія Сергіївна, аспірантка Харківського 
національного університету будівництва та архітектури, тема 
дисертації: «Інноваційні методи управління персоналом транспортних 
підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.056.002 в Харківському національному університеті будівництва 
та архітектури (м. Харків, вул. Сумська, 40,  (057) 700-10-66). 
Науковий керівник: Калініченко Л. Л., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економіки факультету економіки та 
менеджменту Харківського національного університету будівництва та 
архітектури 
Горячова Наталія Володимирівна, диспетчер деканату Донецького 
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національного медичного університету, тема дисертації: 
«Інтелектуальні інвестиції в інноваційній діяльності підприємств», (051 
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.011 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21,  (0432) 50-89-37). Науковий керівник: Черніченко Г. О., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри раціонального 
природокористування та охорони навколишнього середовища 
Маріупольського державного університету 
Баранюк Христина Олександрівна, асистент кафедри, Одеська 
національна академія харчових технологій, тема дисертації: 
«Забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу в 
харчовій промисловості», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.088.005 в Одеській національній академії харчових технологій 
(м. Одеса, вул. Канатна, 112,  (048) 712-41-09). Науковий керівник: 
Купріна Н. М., кандидат економічних наук, доцент, декан факультету 
економіки, бізнесу і контролю Одеської національної академії харчових 
технологій 
Квасній Оксана Романівна, викладач Дрогобицького механіко-
технологічного коледжу, тема дисертації: «Організаційно-економічні 
засади розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах 
податкової децентралізації», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 32.051.001 у Волинському національному університеті імені 
Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332) 72-01-23). Науковий 
керівник: Кишакевич Б. Ю., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Бондар Володимир Налькович, аспірант Інституту агроекології і 
природокористування, тема дисертації: «Організаційно-інституціональні 
механізми управління лісогосподарським виробництвом на засадах 
ринкової економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.371.004 Інституту агроекології і природокористування НААН 
України, (м. Київ, вул. Метрологічна, 12, (044) 522-67-55). Науковий 
керівник: Фурдичко О. І., д.с.-г.н., д.е.н., професор, академік НААН 
України, директор Інституту агроекології і природокористування 
Зрайло Іван Іванович, директор філії Акціонерного товариства 
«Державна продовольчо-зернова корпорація України «Львівський 
комбінат хлібопродуктів», тема дисертації: «Організаційно-економічний 
механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 
зернопродуктового підкомплексу АПК», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.003 у Львівському національному 
аграрному університеті (м. Дубляни Жовківського району Львівської 
області, вул. В. Великого, 1,  (032) 224-29-16). Науковий керівник: 
Гринкевич С. С., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська 
політехніка» 
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Лазаренко Владислав Ігорович, аспірант Інституту агроекології і 
природокористування, тема дисертації: «Розвиток екологічного 
маркетингу в органічному сільському господарстві», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.005 Інституту агроекології і 
природокористування НААН, (м. Київ, вул. Метрологічна, 12, (044) 522-
67-55). Науковий керівник: Паляничко Н. І., доктор економічних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу інституціонального забезпечення природокористування 
Інституту агроекології і природокористування  
Герасимов Олександр Костянтинович, молодший науковий 
співробітник науково-дослідного сектору Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, тема дисертації: 
«Теоретичне та методичне забезпечення ефективності діяльності 
підприємства: маркетинговий аспект», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.055.013 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 
702-18-35). Науковий керівник: Ястремська О. М., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики та 
економіки Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця 
Даниленко Наталія Миколаївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Ставлення до власної зовнішності в структурі суб’єктності 
дівчат юнацького віку», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.053.005 в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;  
(057) 700-35-27). Науковий керівник: Меднікова Г. І., кандидат 
психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
Галата Оксана Станіславівна, викладач ТОВ «Проект 12», тема 
дисертації: «Завзятість у структурі психічної регуляції навчальних дій у 
школярів та студентів», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.053.006 в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;  
(057) 700-35-27). Науковий керівник: Кузнєцов М.А., доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри психології 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди 

 
07 Управління та адміністрування 

Таран Наталія Вікторівна, аспірант Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка, тема дисертації: «Адаптаційні механізми управління 
конкурентоспроможністю аграрних підприємств», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.832.002 в Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства імені 
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Петра Василенка (м. Харків, вул. Алчевських 44,  (057) 700-38-88). 
Науковий керівник: Орел В. М., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту 
Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка 
Келеберда Тарас Володимирович, голова Кам’янка-Бузької районної 
ради, тема дисертації: «Організація кооперативних відносин на селі», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.001 у 
Львівському національному аграрному університеті (м. Дубляни 
Жовківського району Львівської області, вул. В. Великого, 1,  (032) 
224-29-16). Науковий керівник: Янишин Я.С., кандидат економічних 
наук, доцент, декан економічного факультету Львівського національного 
аграрного університету 
Троян Владислава Ігорівна, аспірант Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова, тема 
дисертації: «Організаційно-економічні засади формування та 
використання бренду будівельних підприємств», (076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.089.003 у Харківському національному університеті міського 
господарства імені О.М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). Науковий керівник: Мамонов К. А., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри земельного 
адміністрування і геоінформаційних систем Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
Уварова Анастасія Євгенівна, менеджер (управитель) з логістики 
відділу збуту, ТОВ «ВЕГА-ПЛАСТ», тема дисертації: «Організаційно-
економічне забезпечення логістичної діяльності торговельних 
підприємств», (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.006 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Шталь Т. В., доктор економічних наук, професор, декан факультету 
міжнародних економічних відносин Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця 
Росола Уляна Василівна, старший викладач кафедри Мукачівського 
державного університету, тема дисертації: «Формування і розвиток 
маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону», 
(076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 62.147.004 у Мукачівському державному університеті, 
(м. Мукачево, вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). Науковий керівник: 
Папп В. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
туризму і географії Мукачівського державного університету 
Псюк Роман Михайлович, начальник відділу митного оформлення та 
поставок піролізної сировини ТОВ «Карпатнафтохім», тема дисертації: 
«Функціонально-орієнтоване управління розвитком людських ресурсів», 
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(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.004 в Івано-
Франківському національному технічному університеті нафти і газу (м. 
Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095) 137-37-53). Науковий 
керівник: Петренко В. П., доктор економічних наук, професор, в.о. 
завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу 
Аксюк Ярослав Анатолійович, директор ТОВ "Флора-Трейд", тема 
дисертації: «Менеджмент маркетингової підсистеми підприємств 
агропродовольчої сфери в контексті глобалізації», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.002 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 
Большакова Євгенія Леонідівна, приватний підприємець, ФОП 
«Большакова Є. Л.», тема дисертації: «Менеджмент стійкого розвитку 
підприємств агропродовольчої сфери України», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.003 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 
Плескун Інна Володимирівна, викладач кафедри Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, тема 
дисертації: «Ризик-контроль клієнтів банку в системі фінансового 
моніторингу», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.008 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Колодізєв О. М., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд, стажист кафедри Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, тема 
дисертації: «Організація обліку та контролю в системі підтримки 
прийняття управлінських рішень підприємства», (071 Облік і 
оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.012 в 
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 
Савчук Настя Павлівна, начальник відділення документального 
забезпечення та контролю штабу військової частини 3017, Національна 
Гвардія України, тема дисертації: «Ефективне управління розвитком 
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малого та середнього бізнесу на засадах бенчмаркінгу» (076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.102.007 в Київському національному університеті 
технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 
256-29-53). Науковий керівник: Щербак В. Г., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського 
національного університету технологій та дизайну 
Забашта Євген Юрійович, аспірант Київського національного 
університету технологій та дизайну, тема дисертації: «Формування 
механізму розвитку інноваційного підприємництва» (076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.102.008 в Київському національному університеті 
технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,  (044) 
256-29-53). Науковий керівник: Ареф’єв С. О., доктор економічних наук, 
доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського 
національного університету технологій та дизайну 
Новіков Дмитро Федорович, викладач кафедри природоохоронних 
технологій, екології та безпеки життєдіяльності, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, тема 
дисертації: «Соціально-відповідальний маркетинг в управлінні 
прибутком промислового підприємства», (075 Маркетинг). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.009 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Орлов П. А., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економіки і маркетингу Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 
Потійко Світлана Віталіївна, викладач кафедри обліку і 
оподаткування Київського кооперативного інституту бізнесу і права, 
тема дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення страхування 
сільськогосподарських підприємств», (071 Облік і оподаткування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.350.002 в Національному науковому 
центрі «Інститут аграрної економіки» НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10;  (044) 258-31-80). Науковий керівник: Бездушна Ю. С., 
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу обліку та оподаткування Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки» 
Гершман Юрій Валерійович, молодший науковий співробітник відділу 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», тема 
дисертації: «Облік і контроль оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників», (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.350.001 в Національному науковому центрі «Інститут 
аграрної економіки» НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10,  (044) 
258-31-80). Науковий керівник: Бездушна Ю. С., кандидат економічних 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу обліку та 
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оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки» 
Байрачна Оксана Костянтинівна, старший викладач кафедри 
Одеської національної академії харчових технологій, тема дисертації: 
«Механізм функціональної підготовки управлінського персоналу в 
Україні», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.001 
в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова 
(м. Одеса, вул. Дворянська, 2,  (048) 723-52-54). Науковий керівник: 
Кузнєцов Е. А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова 
Микитюк Юлія Ігорівна, викладач кафедри менеджменту, публічного 
управління та персоналу Західноукраїнського національного 
університету, тема дисертації: «Розвиток системи управління 
інноваційно-інвестиційними проектами в житловому будівництві», (073 
Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.001 в 
Західноукраїнському національному університеті (46009, м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: 
Желюк Т. Л., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського 
національного університету 
Грицишин Анна Володимирівна, бухгалтер ФОП «Добровольська 
Світлана Михайлівна», тема дисертації: «Облік і аналіз логістичної 
діяльності підприємств кондитерської промисловості», (071 Облік і 
оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.002 в 
Західноукраїнському національному університеті (46009, м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: 
Задорожний З.-М. В., доктор економічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Західноукраїнського національного університету 
Єгорова Олена Миколаївна, викладач вищої категорії  Криворізького 
державного комерційно-економічного технікуму, тема дисертації: 
«Управління інвестиційною діяльністю торговельних підприємств», (072 
Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.088.006 в Харківському державному університеті 
харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333  (057) 337-
85-35). Наукові керівники: Близнюк О. П., кандидат економічних наук, 
доцент, професор кафедри фінансів та обліку Харківського державного 
університету харчування та торгівлі; Чміль Г. Л., кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
Барабанова Юлія Євгенівна, аспірант Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, тема дисертації: 
«Трансформація логістичного менеджменту України в контексті 
реалізації євроінтеграційної стратегії», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.004 в Одеській національній 
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академії харчових технології, (Одеса, вулиця Канатна, 112,  (048) 
725-32-84, (048) 712-41-40). Науковий керівник: Іртищева І. О., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Хамига Юрій Ярославович, адвокат Національної асоціації адвокатів 
України, тема дисертації: «Фінансове шахрайство: критерії 
ідентифікації та напрями мінімізації», (072 Фінанси, банківська справа 
та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.005 в 
Західноукраїнському національному університеті (46009, м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: 
Кізима Т. О., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
фінансів імені С. І. Юрія Західноукраїнського національного 
університету 

 
08 Право 

Діденко Євген Володимирович, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Реалізація права на справедливий суд 
при розгляді справ про адміністративні правопорушення» (08 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.010 у Запорізькому 
національному університеті, (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; т. 
(061) 220-97-48)). Науковий керівник: Коломоєць Т. О., доктор 
юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 
Запорізького національного університету 
Миронов Андрій Григорович, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення державного контролю у сфері 
охорони здоров’я» (08 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.051.013 у Запорізькому національному університеті, (м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 66; т. (061) 220-97-48)). Науковий керівник: 
Стеценко В. Ю., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
правознавства та галузевих юридичних наук Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Назарчук Оксана Михайлівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Адміністративно-правовий захист прав акціонерних товариств», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.011 в Державному 
вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, 
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Омельченко А. В., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового 
права Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Кушнир Наталія Василівна, заступник начальника-начальник відділу з 
питань постійного проживання іноземців та осіб без громадянства 
Управління по роботі з іноземцями та особами без громадянства ГУ 
ДМС України в Харківській області, тема дисертації «Теоретичні засади 
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реалізації гендерної рівності у трудовому праві України», (081 
«Право»). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.018 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27,  (057) 73-98-299). Науковий керівник – Венедіктов В.С., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри приватного та 
соціального права Сумського національного аграрного університету 
Санжара Олександр Олександрович, аспірант Університету митної 
справи та фінансів, тема дисертації: «Адміністративно-правовий 
механізм реалізації прав і свобод в сфері місцевого самоврядування», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.001 в Університеті 
митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 
2/4,  (056) 745 55 96. Науковий керівник: Приймаченко Д.В., доктор 
юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету 
митної справи та фінансів 
Омелян Вікторія Олександрівна, аспірант Університету митної 
справи та фінансів, тема дисертації: «Адміністративний розсуд в 
діяльності публічної адміністрації», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.893.001 в Університеті митної справи та фінансів (м. 
Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4,  (056) 745 55 96. 
Науковий керівник: Приймаченко Д. В., доктор юридичних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та 
фінансів 
Приходько Олександр Іванович, аспірант Університету митної справи 
та фінансів, тема дисертації: «Правовий статус представника як 
учасника адміністративного процесу», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.893.001 в Університеті митної справи та фінансів (м 
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4,  (056) 745 55 96. 
Науковий керівник: Приймаченко Д. В., доктор юридичних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та 
фінансів 
Хараїн Іван Іванович, аспірант Університету митної справи та 
фінансів, тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 
переміщення предметів фізичними особами через митний кордон 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.001 в 
Університеті митної справи та фінансів (м м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 2/4,  (056) 745 55 96. Науковий керівник: Приймаченко 
Д. В., доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи 
Університету митної справи та фінансів 
Логвін Андрій Володимирович, аспірант Університету митної справи 
та фінансів, тема дисертації: «Правовий механізм адміністрування 
податку на додану вартість в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.893.001 в Університеті митної справи та фінансів (м 
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4,  (056) 745 55 96. 
Науковий керівник: Приймаченко Д. В., доктор юридичних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та 
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фінансів 
Кравченко Крістіна Станіславівна, юрист приватного нотаріуса 
Київського міського нотаріального округу Кравченко Інни Олексіївни. 
Тема дисертації: «Розслідування торгівлі людьми з метою трудової 
експлуатації», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.027 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Сергєєва Д. Б., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
кримінального процесу та криміналістики Інституту права  Київського 
національного університету імені  Тараса Шевченка 
Івасюк Христина Сергіївна, заступник директора з юридичних питань 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Київська інвестиційна група», тема дисертації: «Методика 
розслідування шахрайства у сфері страхування», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.029 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник: Сергєєва Д. Б., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу 
та криміналістики Інституту права  Київського національного 
університету імені  Тараса Шевченка 
Погуть Олександр Петрович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Припинення непідприємницьких юридичних осіб», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.003 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Зозуляк О.І., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» 
Мартинюк Віктор Анатолійович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Природні об’єкти та природні ресурси як об’єкти цивільних 
прав», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.002 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Луць В.В., доктор юридичних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-
дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака 
Анатійчук Вікторія Василівна, викладач коледжу Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: 
«Договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт будівництва», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.001 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Васильєва В.А., доктор юридичних наук, професор, директор 
Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський 
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національний університет імені Василя Стефаника» 
Ткачук Геннадій Віталійович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Реалізація і захист 
прав суб’єктів господарювання на торговельні марки», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.010 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 
Сорокіна Любов Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації «Запобігання злочинам у сфері пенсійного забезпечення в 
Україні», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.023 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: 
Джужа О.М., доктор юридичних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав 
інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ 
Перепелиця Наталія Вікторівна, фахівець відділення режиму та 
секретного діловодства відділу режимно-секретного забезпечення 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації «Принципи 
професійної діяльності юристів: теоретико-правове дослідження», (081 - 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.022 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Мінченко О.В., 
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та права 
Національної академії внутрішніх справ 
Нечитайло Віктор Олександрович, заступник начальника Головного 
управління Національної поліції у м. Києві, тема дисертації 
«Розслідування зловживань впливом, вчинених працівниками 
правоохоронного органу», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.021 в Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Татаров О.Ю., доктор юридичних наук, професор, заступник 
Керівника Офісу Президента України 
Кличков Андрій Олексійович, інспектор-черговий відділу чергової 
служби управління патрульної поліції в Київській області Департаменту 
патрульної поліції, тема дисертації «Підстави і цивільно-правові наслідки 
визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою 
в Україні», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.020 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: 
Заіка Ю.О., доктор юридичних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу проблем приватного права НДІ приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України 
Кримчук Сергій Григорович, директор Державного науково-
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дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, тема 
дисертації «Теоретико-правові та прикладні основи здійснення 
повідомлення про підозру в кримінальному провадженні», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.007.024 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Татаров О.Ю., доктор юридичних 
наук, професор, заступник Керівника Офісу Президента України 
Дубонос Костянтин Валентинович, заступник директора Державного 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, 
тема дисертації «Використання баз біометричних даних підрозділів 
Експертної служби МВС України під час розслідування кримінальних 
правопорушень», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.019 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Татаров О.Ю., доктор юридичних наук, професор, заступник 
Керівника Офісу Президента України 
Баллак Емад, аспірант Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Економічна інтеграція країн-членів 
Ліги арабських держав в умовах трансформації регіонального 
простору», (292Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.031Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 60,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Ступницький О.І., кандидат економічних наук, 
професор, професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Габрелян Гоар Валеріївна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Міжнародно-
правове регулювання надання та отримання медичної допомоги під 
час збройних конфліктів», (293 міжнародне право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.028 Київському національному університету 
імені Тараса Шевченка, (м. Київ вул. Володимирська, 64/13,  (044) 
239 3141). Науковий керівник: Медведєва М. О., доктор юридичних 
наук, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Почепцов Юрій Володимирович, директор, адвокат ТОВ юридична 
фірма «Лекс-Альянс», тема дисертації «Дієвість та ефективність права: 
порівняльно-правові аспекти», (081 − Право) Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.236.001 в Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. 
Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Бобровник С.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та історії права та держави Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Волобоєв Артур Олегович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
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«Методика розслідування незаконного поводження зі зброєю та 
бойовими припасами», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України, МВС 
України (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана 
Тільги, 21,  050-750-47-24). Науковий керівник: Волобуєва О.О., 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 
процесу та криміналістики Донецького юридичного інституту МВС 
України 
Лобач Анатолій Миколайович, аспірант Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, тема 
дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення права на 
отримання освіти (ст. 183 КК України)», (081 «Право»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 11.737.03 у Донецькому юридичному інституті МВС 
України, МВС України (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Степана Тільги, 21,  050-750-47-24). Науковий керівник: Копотун 
І.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 
Войчишена Марина Вадимівна, бібліотекар спеціальної бібліотеки 
відділу режимно-секретного забезпечення Донецького юридичного 
інституту, тема дисертації: «Методика розслідування кримінальних 
правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів», (081 
«Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.01 у Донецькому 
юридичному інституті МВС України, МВС України (50065, 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21,  
050-750-47-24). Науковий керівник: Волобуєва О.О., кандидат 
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Донецького юридичного інституту 
Левченко Діана Сергіївна, науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту публічного права. Тема дисертації: «Суб’єкти громадянського 
суспільства у публічному адмініструванні в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.011 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;  228-10-31). 
Науковий керівник: Куркова К.М., кандидат юридичних наук, старший 
дослідник, завідувач відділу науково-правових експертиз та 
законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права 
Даниленко Анна Олександрівна, науковий співробітник Науково-
дослідного інституту публічного права. Тема дисертації: «Засади 
публічного адміністрування в Україні» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.503.010 в Науково-дослідному інституті публічного 
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;  228-10-31). Науковий керівник: 
Куркова К.М., кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач 
відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт Науково-
дослідного інституту публічного права 
Чорна Марина Василівна, аспірантка Центральноукраїнського 



середа, 4 листопада 2020 р. 

державного педагогічного університету мені Володимира Винниченка. 
Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади діяльності органів 
публічної адміністрації у сфері охорони земель» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.002 в Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1,  (0522) 32-08-89, факс 
(0522) 32-08-89). Науковий керівник: Соболь Є.Ю., доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Дроботов Іван Сергійович, аспірант Науково-дослідного інституту 
публічного права. Тема дисертації: «Зловживання процесуальними 
правами: адміністративно-правовий аспект» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.012 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;  228-10-31). 
Науковий керівник: Дрозд О.Ю., доктор юридичних наук, професор, 
начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 
внутрішніх справ 
Мельникович Михайло Степанович, викладач кафедри Приватного 
вищого навчального закладу Університету Короля Данила (м. Івано-
Франківськ), тема дисертації: «Парадигма взаємодії релігії, права та 
держави на сучасному етапі українського державотворення», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.002 в Приватному 
вищому навчальному закладі Університеті Короля Данила (м. Івано-
Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35,  (099) 334-44-82). Науковий 
керівник: Зварич Р.В., доктор юридичних наук, доцент, професор 
кафедри права Приватного вищого навчального закладу Університету 
Короля Данила 
Єрмоленко Ярослав Владленович, помічник заступника голови суду, 
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, тема дисертації: 
«Конституційна скарга в механізмі охорони прав людини в Україні 
(загальнотеоретичний аспект)», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.727.004 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26;   (056) 377-
34-80). Науковий керівник: Боняк В.О., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії  та історії держави і права 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Кириченко Вікторія Леонідівна, викладач комунального закладу 
«Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури», 
тема дисертації: «Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.003 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26;   (056) 377-34-80). Науковий керівник: Єфімов М.М., 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та 
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домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

 
09 Біологія 

Коваленко Юлія Олександрівна, аспірантка Інституту гідробіології 
Національної академії наук України, тема дисертації: «Фізіолого-
біохімічні особливості формування нових стійких популяцій коропових 
риб за дії токсичного забруднення», (091 Біологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.213.001 в Інституті гідробіології НАН України (м. Київ, 
пр. Героїв Сталінграда, 12,  (044) 426-70-47. Науковий керівник: 
Потрохов О.С., доктор біологічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу біології відтворення риб Інституту 
гідробіології НАН України 
Давидова Анастасія Олександрівна, аспірант Інституту ботаніки ім. 
М.Г. Холодного, тема дисертації: «Фіторізноманіття НПП 
«Джарилгацький»: структура, динаміка, охорона» (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.002 в Інституті ботаніки ім. М.Г. 
Холодного НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2;  
(044) 234-40-41). Науковий керівник: Дубина Д. В., доктор біологічних 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу геоботаніки та 
екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного  
Гончаренко Олександр Юрійович, аспірант Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: 
«Зміни гуморального та клітинного імунітету, фізичної працездатності 
під впливом силового фітнесу», (019 Біологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.829.002 у Національному університеті фізичного виховання 
і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1,  (044) 289-40-92). 
Науковий керівник: Бєлікова М. В., кандидат медичних наук, доцент, 
викладач кафедри медико-біологічних дисциплін Національного 
університету фізичного виховання і спорту України 

 
10 Природничі науки 

Скляренко Анастасія Вікторівна старший лаборант кафедри 
Запорізького національного університету, тема дисертації: «Еколого-
біологічні особливості зелених насаджень санітарно-захисних зон 
підприємств Запорізького промислового регіону», (101 Екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.804.002 в Дніпровському 
державному аграрно-економічному університеті (м. Дніпро, вул. Сергія 
Єфремова  (056) 373-70-36). Науковий керівник Бессонова В. П., 
завідувач кафедри садово-паркового господарства, доктор біологічних 
наук, професор Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету 
Потієнко Олексій Сергійович, аспірант Одеського національного 
політехнічного університету, тема дисертації: «Метод Лапласа для 
опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для 
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побудови Монте-Карло генераторів», (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.003 в Одеському національному 
політехнічному університеті (м. Одеса, проспект Шевченко 1,  (048) 
705-73-88). Науковий керівник: Шарф І. В., кандидат фізико-
математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та 
експериментальної ядерної фізики Одеського національного 
політехнічного університету 
Ревуцька Любов Олександрівна, аспірантка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Вплив складу та легування на 
ближній порядок халькогенідних стекол та формування поверхневих 
рельєфів на тонких плівках і нанокомпозитах на їх основі» (105 
Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована вчена рада 
ДФ26.002.008 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, пр. 
Перемоги 37, (044) 236-70-98). Науковий керівник: Стронський О. В., 
д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, керівник відділу фізики 
оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова 
Оладіпо Мутіу Олатойє, аспірант Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 
тема дисертації: «Мінімізація рівня забруднення навколишнього 
середовища при перевезенні вугілля в напіввагонах», (101 Екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.002 в Дніпровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2;  (056) 373-15-63). Науковий 
керівник: Біляєв М. М., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри «Гідравліка та водопостачання» Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
Яворський Ростислав Святославович, молодший науковий 
співробітник ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника», тема дисертації: «Структурні, морфологічні та 
оптичні властивості тонкоплівкових гетероструктур на основі сполук II-
VI», (104 Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
20.051.007 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 
53-15-74). Наукові керівники: кандидат фізико-математичних наук, 
професор Никируй Любомир Іванович, доктор фізико-математичних 
наук, професор Коцюбинський Володимир Олегович, ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 
11 Математика та статистика 

Тєплова Дар’я Павлівна, аспірантка Фізико-технічного інституту 
низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, 
тема дисертації: «Застосування теорії випадкових матриць до 
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багатовимірних часових рядів», (111 Математика). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.175.002 у Фізико-технічному інституті низьких 
температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, (61103, 
м. Харків, проспект Науки, 47,  (057) 340-22-23). Наукові керівники: 
Пастур Л.А., доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, 
професор, головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики 
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 
Національної академії наук України; Лубатон Ф., професор 
університету Париж-Схід Марн ла Валлє 
Атласюк Олена Миколаївна, аспірантка Інституту математики 
Національної академії наук України, тема дисертації: «Одновимірні 
фредгольмові крайові задачі з параметром», (111 Математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.206.001 в Інституті математики 
Національної академії наук України (м. Київ, вул. Терещенківська, 3, 
01024  Київ-4,  Україна, + (380) 95 638 09 96). Науковий керівник: 
Михайлець В. А., доктор фізико-математичних наук, професор, 
завідувач лабораторії диференціальних рівнянь з частинними 
похідними Інституту математики Національної академії наук України 
Чернова Оксана Олександрівна, аспірант  Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Оцінювання та 
критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками 
вимірювання», (112 Статистика). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.030  Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, пр. академіка Глушкова, 4-е,  (044) 5213585). 
Науковий керівник: Кукуш О.Г., доктор фізико-математичних наук, 
професор, професор кафедри математичного аналізу механіко-
математичного факультету  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
12 Інформаційні технології 

Главчев Дмитро Максимович, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Моделі, методи та програмні компоненти комп’ютерної системи 
тягового рухомого складу», (123 – Комп’ютерна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.010 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Наукові керівники: Дмитрієнко В. Д., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної 
техніки та програмування Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; Заковоротний О. Ю., вчений 
секретар НТУ «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та 
програмування Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
Шендрик Сергій Олексійович, аспірант Сумського державного 
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університету, тема дисертації: «Моделі та інформаційна технологія 
підтримки прийняття рішень при управлінні гібридними 
енергомережами», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.089.004 у Харківському національному університеті міського 
господарства імені О.М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). Науковий керівник: Тимчук С.О., 
доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 
Олексюк Вадим Володимирович, асистент кафедри Черкаського 
державного технологічного університету, тема дисертації: 
«Математичне та програмне забезпечення дослідження 
завадостійкості цифрових модемів з шумовими сигналами», 
(121 Інженерія програмного забезпечення). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 73.052.006 в Черкаському державному технологічному університеті 
(м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460,  (0472)513672). Науковий 
керівник: Первунінський С.М., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем 
Черкаського державного технологічного університету 
Федорова Ганна Миколаївна, здобувачка Одеського національного 
політехнічного університету, тема дисертації: «Метод та засоби 
інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних 
моделей око-рухового апарату», (121 Інженерія програмного 
забезпечення). Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.007 в 
Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса, 
проспект Шевченка 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник: Фомін О. О., 
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих 
систем управління Одеського національного політехнічного 
університету 

 
13 Механічна інженерія 

Маренченко Олена Іванівна, викладача Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації: «Інноваційні технології 
зневоднення харчової сировини», (133 - Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада Д 41.088.002 в Одеській національній 
академії харчових технологій (м. Одеса, вул. Канатна, 112,  ((048) 712-
41-09). Науковий керівник:  Бурдо О.Г.,  доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного 
менеджменту Одеської національної академії харчових технологій 
Іванов Ігор Олександрович, аспірант Київського національного 
університету технологій та дизайну, тема дисертації: «Удосконалення 
конфекціювання текстильних матеріалів для виробів шпитального 
призначення» (132 Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.102.003 в Київському національному університеті технологій та 
дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). 
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Науковий керівник: Супрун Н.П., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів 
Київського національного університету технологій та дизайну 
Чжан Іхен, аспірант Одеського національного політехнічного 
університету, тема дисертації: «Обґрунтування параметрів прямих 
пасивних редукційних клапанів з механічною системою управління» 
(131 - Прикладна механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 041.052.008 
в Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса, 
проспект Шевченка 1,  048) 705-86-29). Науковий керівник: 
Сидоренко І. І., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
інформаційних систем проектування машинобудування Одеського 
національного політехнічного університету 

 
14 Електрична інженерія 

Грищук Максим Олександрович, аспірант Вінницького національного 
технічного університету, тема дисертації: «Методи та засоби 
діагностування силових трансформаторів розподільчих електричних 
мереж з фотоелектричними станціями», (141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.052.002 в Вінницькому національному технічному університеті (м. 
Вінниця, Хмельницьке шосе, 95;  (0432) 56-08-48). Науковий керівник: 
Рубаненко О. Є., кандидат технічних наук, професор, доцент кафедри 
електричних станцій і систем Вінницького національного технічного 
університету 
Мазурок Олександр Сергійович, аспірант Одеського національного 
політехнічного університету, тема дисертації: «Удосконалення 
методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню 
ресурсу корпусних реакторів» (143 Атомна енергетика). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.052.002 в Одеському національному політехнічному 
університеті (м. Одеса, проспект Шевченка 1,  048) 705-73-88). 
Науковий керівник: Кравченко В. П., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного 
політехнічного університету 
Петренко Микита Павлович, аспірант, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: 
«Визначення профілю соленоїдів для створення імпульсних магнітних 
полів за допомогою аналітичних розв’язків задач аналізу», (141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.009 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник: Михайлов В. М., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної 
електрофізики «Харківський політехнічний інститут» 
Бешта  Олександр  Олександрович, аспірант Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка», тема дисертації: 
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«Підвищення  навантажувальної  здатності  в  системі асинхронного 
електропривода транспортного засобу з комбінованим джерелом 
живлення», (141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.187.001 в  
Інституті електродинаміки НАН України (м. Київ, просп. Перемоги, 56; 
 (044) 366-26-45). Науковий керівник: Півняк Г. Г., доктор технічних 
наук, професор, ректор Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» 
Пірковський Денис Сергійович, аспірант Одеського національного 
політехнічного університету, тема дисертації: «Підвищення надійності 
та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних 
ударів», (144 Теплоенергетика). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.052.010 в Одеському національному політехнічному університеті (м. 
Одеса, проспект Шевченка 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник: 
Мазуренко А. С., доктор технічних наук, професор, директор 
Навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерно-
інтегрованих систем управління Одеського національного 
політехнічного університету 

 
15 Автоматизація та приладобудування 

Топтун Анна Володимирівна, старший лаборант кафедри 
Черкаського державного технологічного університету, тема дисертації: 
«Інформаційно-вимірювальна система моніторингу санітарного стану 
деревних насаджень», (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.052.005 в Черкаському 
державному технологічному університеті (м. Черкаси, бульвар 
Шевченка, 460,  +38 (093) 2241883). Науковий керівник – 
Бондаренко Ю.Ю., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій 
Черкаського державного технологічного університету 
Свердлова Анастасія Дмитрівна, аспірант Інституту технічної 
теплофізики, тема дисертації: «Інформаційно-вимірювальна система 
діагностування складних теплоенергетичних об’єктів з використанням 
ретроспективної інформації», (152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.001 в 
Інституті технічної теплофізики НАН України, (м. Київ, вул. Марії 
Капніст, 2а,  (044) 4566282). Науковий керівник: Бабак В.П., доктор 
технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 
Інституту технічної теплофізики 
Когут Галина Михайлівна, аспірантка Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації: 
«Удосконалення нормативного забезпечення функціонування газових 
мереж відповідно до вимог ЄС», (152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.003 в 
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і 
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газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, ( 095-137-37-53). 
Науковий керівник: Карпаш О.М., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
Кошова Ірина Іванівна, аспірантка Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
тема дисертації: «Методи та засоби оптимального планування 
експериментів для дослідження технологічних процесів, пристроїв і 
систем», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології).  
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.005 в Національному 
аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», (м. Харків, вул. Чкалова, 17,  (057) 788-40-32). 
Науковий керівник: Заболотний О. В. декан факультету систем 
управління літальними апаратами, доктор технічних наук, доцент, 
професор кафедри Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
Кіркопуло Катерина Григорівна, старший викладач Одеського 
національного політехнічного університету, тема дисертації: 
«Автоматизація процесів керування установкою іонно-плазмового 
напилення», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.005 в Одеському 
національному політехнічному університеті (м. Одеса, проспект 
Шевченка 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник: Тонконогий В. М., 
доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового 
інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського 
національного політехнічного університету 
Максимов Максим Максимович, представник торгiвельний ТОВ 
"КОФКО АГРІ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА", тема дисертації: «Підвищення 
енергетичної ефективності біогазової технології за рахунок пошуку 
комп’ютерно-інтегрованою системою управління найкращої структури її 
енергоустановок», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.004 в Одеському 
національному політехнічному університеті (м. Одеса, проспект 
Шевченка 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник: Давидов В. О., 
кандидат технічних наук., доцент, доцент кафедри комп’ютерних 
технологій автоматизації Одеського національного політехнічного 
університету 

 
16 Хімічна та біоінженерія 

Маренченко Олена Іванівна, викладач Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації: «Інноваційні технології 
зневоднення харчової сировини» , (133 - Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада Д 41.088.002 в Одеській національній 
академії харчових технологій (м. Одеса, вул. Канатна, 112,  (048) 
712-41-09). Науковий керівник:  Бурдо О.Г.,  доктор технічних наук, 
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професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного 
менеджменту Одеської національної академії харчових технологій 
Кучеренко Єлизавета Володимирівна, інженер 1-ї категорії 
Київського національного університету технологій та дизайну, тема 
дисертації: «Розробка технології одержання високоеластичних 
волокнистих матеріалів із вторинної сировини» (161 Хімічні технології 
та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.004 в Київському 
національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. 
Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Плаван В.П., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського 
національного університету технологій та дизайну 

 
18 Виробництво та технології 

Батієвська Наталія Олександрівна, аспірант Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації «Удосконалення 
технології гранулювання при виробництві комбікормів», (181 Харчові 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.001 в Одеській 
національній академії харчових технологій (м. Одеса, Одеська область 
65039, вул. Канатна 112,  (048)-712-41-09). Науковий керівник: 
Єгоров Б.В., доктор технічних наук, професор, ректор Одеської 
національної академії харчових технологій 
Токар Галина Миколаївна, асистент кафедри Київського 
національного університету технологій та дизайну, тема дисертації: 
«Удосконалення дизайн-проектування розвантажувального жилету для 
військовослужбовців» (182 Технології легкої промисловості). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.005 в Київському національному 
університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-
Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: Остапенко Н. В., 
доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри ергономіки і 
проектування одягу Київського національного університету технологій 
та дизайну 
Безсмертна Вікторія Ігорівна, молодший науковий співробітник 
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича 
Національної академії наук України, тема дисертації: «Удосконалення 
технології виготовлення з високоміцних ниток кулірного трикотажу з 
прогнозованими властивостями» (182 Технології легкої промисловості). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.002 в Київському національному 
університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-
Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: Галавська Л. Є., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та 
дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету 
технологій та дизайну 
Колєгова Анастасія Сергіївна, асистент Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, тема дисертації: 
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«Маловідходні екологічно безпечні технології очищення стічних вод від 
іонів важких металів», (183 Технології захисту навколишнього 
середовища). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.003 в Вінницькому 
національному технічному університеті (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 
95;  (0432) 56-08-48). Науковий керівник: Трохименко Г. Г., д.т.н., 
професор, завідувач кафедри екологiї та природоохоронних технологiй 
Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 
21 Ветеринарна медицина 

Лавришин Юлія Юріївна, провізор ветеринарної аптеки ФОП 
Іваняк Я. І., тема дисертації: «Фармакокорекція імунної системи 
молодняку великої рогатої худоби за кадмієвого навантаження», (211 
«Ветеринарна медицина»). Спеціалізована вчена рада ДФ°35.826.003 
у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50,  
(097) 9002216). Науковий керівник: Гутий Б. В., доктор ветеринарних 
наук, професор кафедри фармакології та токсикології Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького 
Вархоляк Ірина Степанівна, молодший науковий співробітник 
науково-дослідної частини Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, тема 
дисертації: «Фармакодинаміка кардіопрепарату за патологій серцево-
судинної системи у собак», (211 «Ветеринарна медицина»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ°35.826.002 у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). 
Науковий керівник: Гутий Б. В., доктор ветеринарних наук, професор 
кафедри фармакології та токсикології Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького 
Мартинишин Володимир Петрович, головний ветеринарний лікар, 
ФОП Маслиган А. Г., тема дисертації: «Фармако-токсикологічна оцінка 
та лікувальна ефективність препарату на основі S-похідної 1,2,4-
тріазолу за дерматомікозів у собак», (211 «Ветеринарна медицина»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ°35.826.004 у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). 
Науковий керівник: Гунчак В. М., доктор ветеринарних наук, професор, 
завідувач кафедри фармакології та токсикології Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького 
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22 Охорона здоров’я 
Федорченко Михайло Володимирович, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету, тема дисертації: «Ефективність 
фармакологічного посткондиціювання у пацієнтів із STEMI/NSTEMI», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.001 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України (м. 
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2;  (0342) 53-32 -95). Науковий 
керівник: Середюк Н. М., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-
Франківського національного медичного університету  
Жмуренко Еліна Вікторівна, аспірант ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва дисертації: 
«Диференційований підхід до хірургічного лікування доброякісних 
пухлин надниркових залоз», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.601.015 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України» (м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 9  (+38 (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» 
Штепа Владислав Олександрович, аспірант ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва 
дисертації: «Оптимізація заходів оклюзійної корекції з урахуванням 
постуральних рефлексів», (22 Охорона здоров’я, 221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.011 у ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 9  (+38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Фастовець О.О., доктор медичних наук, професор, зав. 
кафедри ортопедичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Гальперін Олександр Ігорович, викладач кафедри, ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України». Назва дисертації: «Закономірності макро- та мікроскопічної 
будови та змін камер серця в нормальному та експериментально 
зміненому ембріогенезі щура (анатомо-експериментальне 
дослідження)», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.601.014 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України» (м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 9  (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Нефьодова О.О. доктор медичних наук, доцент, зав. кафедри клінічної 
анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Задесенець Ігор Петрович, викладач кафедри, ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва 
дисертації: «Морфологічні особливості розвитку коронарних судин та 
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передсердно-шлуночкових клапанів серця в ембріогенезі щура під 
впливом важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)», 
(22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.601.013 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства 
охорони здоров’я України» (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 
9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Нефьодова О.О. доктор 
медичних наук, доцент, зав. кафедри клінічної анатомії, анатомії і 
оперативної хірургії ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України» 
Бабич Вероніка Леонідівна, асистент кафедри, ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва 
дисертації: «Медикаментозна корекція функціональних розладів 
жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей», (22 Охорона здоров’я, 228 
Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.012 у ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України» (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9  (+38 (056) 
766-48-48,). Науковий керівник: Абатуров О.Є., доктор медичних наук, 
професор, зав. кафедри педіатрії 1 та медичної генетики ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України» 
Сарапук Володимир Ігорович, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету, тема дисертації: «Ортопедичне 
лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від 
адаптаційних можливостей органів ротової порожнини», (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.002 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2;  (0342) 53-32 -95). 
Науковий керівник: Рожко М.М., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-
Франківського національного медичного університету  
Шульгай Анна-Марія Аркадіївна, аспірант Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Діагностика та прогнозування кардіометаболічних 
порушень та вітамін D статусу у дітей підліткового віку з надмірною 
масою тіла та ожирінням», (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.601.013 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1;  (0352)52-72-69). Науковий керівник: Павлишин Г. А., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського  
Лозинська Марина Сергіївна, аспірантка Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Спадкові 
передумови ремоделювання міокарда у чоловіків з гіпертонічною 
хворобою, мешканців Подільського регіону. Діагностичне та клінічне 
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значення», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.006 
в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. 
Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). Науковий 
керівник: Жебель В.М., завідувач кафедри внутрішньої медицини 
медичного факультету №2, доктор медичних наук, професор 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Силенко Богдан Юрійович, асистент кафедри Української медичної 
стоматологічної академії, тема дисертації: «Клініко-патогенетичне 
обгрунтування профілактики протезних стоматитів з використанням 
нанопокриття» (221 – Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
44.601.007 в Українській медичній стоматологічній академії (м. 
Полтава, вул. Шевченка, 23;  099-740-5700). Науковий керівник: 
Дворник В. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
ортопедичної стоматології з імплантологією Української медичної 
стоматологічної академії 
Башкірова Анна Дмитрівна, аспірантка, Харківський національний 
медичний університет, тема дисертації: «Клінічне значення 
ендотеліальної ліпази у хворих на неалкогольну жирову хворобу 
печінки на тлі гіпертонічної хвороби та надлишкової маси тіла», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.006 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,  
057) 707-73-27). Науковий керівник: Бабак О.Я., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського 
національного медичного університету 
Холод Дмитро Анатолійович, асистент кафедри Української 
медичної стоматологічної академії, тема дисертації: «Оптимізація 
інтенсивної терапії новонароджених із синдромом гастроінтестинальної 
недостатності» (222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
44.601.009 в Українській медичній стоматологічній академії (м. 
Полтава, вул. Шевченка, 23;  099-740-5700). Науковий керівник: 
Шкурупій Д. А., доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Української медичної 
стоматологічної академії 
Терів Петро Степанович, в.о. директора КП «Дитяча міська клінічна 
лікарня Полтавської міської ради», тема дисертації: «Цинк-залежні 
реакції у хворих з гострою церебральною недостатністю: клінічні 
прояви, патогенетичні механізми, оптимізація інтенсивної терапії» (222 
– Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.010 в Українській 
медичній стоматологічній академії (м. Полтава, вул. Шевченка, 23;  
099-740-5700). Науковий керівник: Шкурупій Д. А., доктор медичних 
наук, професор,  завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної 
терапії Української медичної стоматологічної академії 
Євсєєва Вікторія Вікторівна, лікар-анестезіолог, ТОВ «Медичний 
центр «Добробут-Поліклініка», тема дисертації: «Оптимізація методів 
периопераційного знеболення хворих на морбідне ожиріння за 
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принципами прискореної реабілітації», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.003.014 в Національному медичному університеті 
імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-
63). Науковий керівник: Черній В.І, доктор медичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії, ДНУ 
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»  
Кудрявцев Антон Андрійович, аспірант Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, тема дисертації: «Морфологічні зміни 
слизової стравохода та шлунка та моторно-секреторні порушення при 
гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у поєднанні з цукровим 
діабетом 2-го типу в осіб молодого віку», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.003 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 

 
26 Цивільна безпека 

Шкарабура Ігор Миколайович, ад’юнкт Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
цивільного захисту України, тема дисертації: «Оцінювання 
вогнестійкості сталевих конструкцій на етапі експлуатації будівель та 
споруд» (261 Пожежна безпека). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 73.736.001 в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 
(м. Черкаси, вул. Онопрієнка 8,  +38 (0472) 55-09-67; 
+38(063) 2035994). Науковий керівник: Маладика І. Г., кандидат 
технічних наук, доцент. начальник факультету оперативно-рятувальних 
сил Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
Національного університету цивільного захисту України 
Самченко Тарас Васильович, ад’юнкт Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
цивільного захисту України, тема дисертації: «Дослідження 
вогнестійкості огороджувальних конструкцій кабельних тунелів за умов 
реальних пожеж» (261 Пожежна безпека). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 73.736.003 в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 
(м. Черкаси, вул. Онопрієнка 8,  +38 (0472) 55-09-67; 
+38(063) 2035994). Науковий керівник: Нуянзін О. М., кандидат 
технічних наук, доцент. начальник науково-дослідної лабораторії 
інновацій у сфері цивільної безпеки Черкаського інституту пожежної 
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 
захисту України 
Новгородченко Аліна Юріївна, ад’юнкт Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
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цивільного захисту України, тема дисертації: Розрахунковий метод 
підвищеної точності для оцінки межі вогнестійкості дерев’яних балок з 
вогнезахисним облицюванням» (261 Пожежна безпека). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.736.002 в Черкаському інституті 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
цивільного захисту України (м. Черкаси, вул. Онопрієнка 8,  
+38 (0472) 55-09-67; +38(063) 2035994). Науковий керівник: 
Поздєєв С. В., доктор технічних наук, професор, головний науковий 
співробітник Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України. 
Жежера Роман Володимирович, лікар-хірург, Національна 
спеціалізована дитяча лікарня «Охматдит», тема дисертації: 
«Спленоренальне шунтування в лікуванні допечінкової форми 
портальної гіпертензії у дітей», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.003.013 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Дубровін О.Г., професор кафедри дитячої хірургії, 
доктор медичних наук, професор Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
Слюсарєв Микита Ілліч, лікар-хірург, ФОП «Слюсарєв М.І. 
3240613330», тема дисертації: «Хірургічна корекція первинної та 
вторинної об’ємної асиметрії молочних залоз», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.015 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 
Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна, аспірантка 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, 
тема дисертації: «Клініко-діагностичні особливості та прогнозування 
перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку на тлі 
персистуючої цитомегаловірусної інфекції», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.007 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56,  (043) 255-37-35). Науковий керівник: Мороз Л.В., 
завідувачка кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології, доктор 
медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 

 
27 Транспорт 

Шевченко Антон Петрович, аспірант Державного університету 
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Моделі та методи 
прогнозування технічного стану засобів водного транспорту на основі 
м’яких обчислень», (271 Річковий та морський транспорт). 
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Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.820.003 в Державному університеті 
інфраструктури та технологій (м. Київ, вулиця Кирилівська, 9,  (044) 
360-62-55). Науковий керівник: Тимощук О. М., доктор технічних наук, 
професор, директор Київського інституту водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету 
інфраструктури та технологій 

 
29 Міжнародні відносини 

Алексеєвська Галина Сергіївна, викладач Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації «Вплив 
нетрадиційних методів монетарної політики на економічний розвиток 
країн», (292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.051.002 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова (м. Одеса, вул. Французький бульвар 24/26,   +38067 
486-20-96). Науковий керівник: Якубовський С. О., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова 
Сохацький Олександр Юрійович, викладач кафедри міжнародних 
економічних відносин Західноукраїнського національного університету, 
тема дисертації: «Макроекономічні ефекти військових витрат у 
відкритих економіках», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.003 в Західноукраїнському 
національному університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
 (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: Куриляк В. Є., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки 
Західноукраїнського національного університету 

 


