четвер, 3 грудня 2020 р.

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
Сопова Дана Олегівна, викладач Фахового коледжу «Універсум»
Київського університету імені Бориса Грінченка, тема дисертації:
«Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх
фахівців в університетах Європейського Союзу», (011 Освітні,
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.002 у
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2,  (044) 272-19-02). Науковий
керівник: Тернопільська В. І. – доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії та технології соціальної роботи
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Бровко Катерина Андріївна, викладач кафедри Київського
університету імені Бориса Грінченка, тема дисертації: «Формування
корпоративної культури студентів у освітньому середовищі
університету», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.133.001 у Київському університеті імені Бориса Грінченка
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2,  (044) 272-19-02).
Науковий керівник: Гриневич Л. М. – кандидат педагогічних наук,
доцент, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності
Київського університету імені Бориса Грінченка
Гоменюк
Ольга
Ярославівна,
аспірантка
Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,
тема дисертації: «Розвиток методики навчання германських мов на
Буковині (перша половина ХХ ст.)», (014 Середня освіта (за
предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ
58.053.003
у
Тернопільському
національному
педагогічному
університеті імені Володимира Гнатюка, (46027, м. Тернопіль, вул. М.
Кривоноса, 2;  (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Лабінська Б.І.,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов
для
гуманітарних
факультетів
Чернівецького
національного
університету імені Юрія Федьковича
Ван Вейлун, аспірант Національного університету фізичного
виховання і спорту України, тема дисертації: «Контроль спеціальної
роботоздатності кваліфікованих спортсменів Китаю з урахуванням
відмінностей змагальних дистанцій у веслуванні на байдарках і каное»,
(017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.289.004 у Національному університеті фізичного виховання і спорту
України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури 1,  (044) 287-05-35).
Науковий керівник: Дяченко А. Ю., доктор наук з фізичного виховання і
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спорту, професор, завідувач кафедри водних видів спорту
Національного університету фізичного виховання і спорту України
Олеськова
Галина
Григорівна,
аспірантка
Хмельницького
національного університету, тема дисертації: «Фахова підготовка
сестринського персоналу в системі професійної медичної освіти
Німеччини», (015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.003 у Хмельницькому
національному університеті, (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,
 (0382) 675574). Науковий керівник: Бідюк Н. М., доктор педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та
методики викладання Хмельницького національного університету
Мединська
Аліна
Валентинівна,
аспірантка
Хмельницького
національного університету, тема дисертації: «Професійний розвиток
вчителів іноземних мов в системі післядипломної освіти Франції», (015
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада
ДФ 70.052.002 у Хмельницькому національному університеті, (29016, м.
Хмельницький, вул. Інститутська 11, (0382) 67-02-76.). Науковий
керівник: Третько В.В., доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету міжнародних відносин Хмельницького національного
університету
Бей Ірина Юріївна, аспірант Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до
проектної діяльності в закладах загальної середньої освіти».
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.009 у Державному вищому
навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342)
53-15-74). Науковий керівник: Лисенко Н.В., доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і
спеціальної освіти Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Костів Сергій Федорович, ад’юнкт Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського, тема дисертації:
«Розвиток психофізичної витривалості майбутніх професіоналів
військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в
системі післядипломної освіти», (011 Освітні, педагогічні науки).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.709.008 у Національному
університеті оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ,
Повітрофлотський проспект 28, (044) 271-0903). Науковий керівник:
Петрачков О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, начальник
навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивнооздоровчих технологій Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського
Іноземцев Артем Вікторович, уповноважений з антикорупційної
діяльності Національного університету «Полтавська політехніка імені
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Юрія Кондратюка», тема дисертації: «Організаційно-педагогічні засади
діяльності Петровського Полтавського кадетського корпусу (1840–1919
рр.)» (011 – Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада
ДФ 44.053.003
в
Полтавському
національному
педагогічному
університеті імені В. Г. Короленка (36003, м. Полтава,
вул. Остроградського 2, (0532) 52-17-52  (0532) 52-17-52). Науковий
керівник: Семеновська Л.А., доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Антибура Юлія Петрівна, аспірант Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, тема
дисертації: «Науково-методичне забезпечення шкільної історичної
освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», (011 Освітні, педагогічні
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.008 у Мелітопольському
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20;  (0619)44-04-64).
Науковий керівник: Коробченко А.А., доктор історичних наук, професор
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Воробйова
Оксана
Миколаївна,
аспірантка
Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема
дисертації: «Підготовка майбутніх учителів біології на засадах
компетентнісного
підходу»,
(011 Освітні,
педагогічні
науки).
Спеціалізована
вчена
рада
ДФ 44.053.002
в
Полтавському
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка
(м. Полтава, вул. Остроградського 2,
(0532) 52-17-52). Науковий
керівник: Хоменко П. В., доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В. Г. Короленка
Іванова Галина Ігорівна, учитель інформатики, Криворізька
загальноосвітня школа № 72, тема дисертації: «Формування культури
розумової праці студентів у процесі навчання математичних
дисциплін» (011 – Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена
рада ДФ 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному
університеті (м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  (056) 470-13-34).
Науковий керівник: Лаврентьєва О.О., доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки,
психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу
«Університет імені Альфреда Нобеля»
Ван Юечжи, аспірант Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди,
тема дисертації: «Музичне
виховання молодших школярів у вальфдорфських школах КНР та
України». Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.007 у Харківському
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (м.
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Харків, вул. Алчевських, 29,  (057)700-35-27). Науковий керівник:
Іонова О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у
дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Чжоу Юнь, аспірант Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Формування
професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва
у закладах вищої освіти КНР». Спеціалізована вчена рада
ДФ 64.053.010
у
Харківському
національному
педагогічному
університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, 
(057)700-35-27). Науковий керівник: Щебликіна Т. А., доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.
Сковороди
Синевич Інна Сергіївна, аспірантка Мукачівського державного
університету, тема дисертації: «Педагогічні умови формування
квазіпрофесійного досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва у
закладі вищої освіти», (015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).
Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.005 у Мукачівському державному
університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26,  (03131) 2-11-09).
Науковий керівник: Попович Н.М., доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри музичного мистецтва Мукачівського державного
університету
Жуков Василь Павлович, старший викладач кафедри Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема
дисертації: «Формування готовності майбутнього вчителя музичного
мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи», (011 –
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.011 у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С.
Сковороди, (м. Харків, вул. Алчевських, 29  (057) 700-35-27).
Науковий керівник: Попова О. В., доктор педагогічних наук, професор
кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди
Небитова Ірина Андріївна, старший викладач кафедри Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема
дисертації: «Педагогічні умови професійного зростання майбутніх
учителів початкових класів у процесі педагогічної практики», (011 –
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.012 у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С.
Сковороди, (м. Харків, вул. Алчевських, 29  (057) 700-35-27).
Науковий керівник: Довженко Т. О., доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри початкової і професійної освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.
Сковороди
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03 Гуманітарні науки
Данилюк Іван Васильович, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Миротворча
дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.)»,
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.038 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
(м. Київ, вул. Володимирська, 60,  +38 (044) 239 31 41). Науковий
керівник: Патриляк І. К., доктор історичних наук, професор кафедри
історії світового українства, декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Щербина Наталія Сергіївна, аспірантка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Феномен
поваги у сучасному гуманітарному дискурсі (історико-філософський
аналіз)», (033 Філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.039
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник:
Кононенко Т. П., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри
історії філософії філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Бандус Вячеслав Олексійович, аспірант Одеського національного
політехнічного університету, тема дисертації: «Науковий доробок
професора
В. О. Добровольського
(1884–1963)
в
галузі
матеріалознавства та загального машинознавства» (032 Історія та
археологія) Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.015 у Національному
технічному
університеті
«Харківський
політехнічний
інститут»
(м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-55). Науковий керівник:
Сухотеріна Л. І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
політології Одеського національного політехнічного університет
Коцур Роман Володимирович, викладач кафедри Університету
Григорія Сковороди в Переяславі, тема дисертації: «Професор
Валентин Федорович Ніколаєв (1889–1973) – вчений, педагог,
організатор вітчизняної природоохоронної та краєзнавчої справи», (032
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.003 у
Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (03127,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044)258-21-45). Науковий
керівник: Бей Роман Васильович, доктор історичних наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору
наукової бібліографії та біографістики Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
Малиніна Тетяна Василівна, директор Центру доуніверситетської
освіти і кар’єри Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова, тема дисертації: «Студентські
будівельні загони Харківщини: виникнення, генезис та занепад руху
(друга половина 1950-х рр. – 1991 р.)» (032 Історія та археологія)
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Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.016 у Національному технічному
університеті
«Харківський
політехнічний
інститут»
(м. Харків,
вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-55). Науковий керівник: Рябченко О.
Л., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри «Всесвітньої
історії» Харківського національного педагогічного університету
ім. Г.С. Сковороди
Лігус Марія Валентинівна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Перформанс як комунікативна подія: соціально-філософський
аналіз», (033 Філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.051
Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник:
Бойченко М.І., доктор філософських наук, професор, професор
кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка
Парк Сіин, аспірант Київського національного лінгвістичного
університету, тема дисертації «Фонемна структура словоформ у
готській мові: моделі побудови», (035 Філологія). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.053.007 в Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий
керівник: Стеріополо О.І., доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри германської і фіно-угорської філології імені
професора Г.Г. Почепцова Київського національного лінгвістичного
університету
Запорожець Вікторія Анатоліївна, тема дисертації: «Особливості
функціонування УАПЦ у 90-х рр. ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст.», (031
Релігієзнавство). Спеціалізована вчена рада ДФ26.001.053 Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна, (м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник:
Харьковщенко Є.А., доктор філософських наук, професор, завідувач
кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Мельник
Володимир
Володимирович,
тема
дисертації:
«Епістемологічний зміст Кантового концептуального апарату у
Трансцендентальній
дедукції
категорій»,
(033
Філософія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.052 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 60,
 (044) 2393141).
Науковий
керівник:
Богачов А.Л.,
доктор
філософських наук, доцент, професор кафедри теоретичної і
практичної
філософії
філософського
факультету
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
05 Соціальні та поведінкові науки
Гринько Павло Олегович, директор ПП «Юта», тема дисертації:
«Діагностика
ефективності
експортно-імпортної
діяльності
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підприємства», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 64.055.011
в
Харківському
національному
економічному
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057)
702-18-35). Науковий керівник: Малярець Л. М., доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та економікоматематичних методів Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця
Кіцелюк Уляна Михайлівна, завідувач сектору організації діяльності
та планування Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в ІваноФранківській області (філія ГСЦ МВС України), тема дисертації:
«Оцінювання нестабільності соціально-економічного розвитку регіонів»,
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.008 у
Державному
вищому
навчальному
закладі
«Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (м. ІваноФранківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник:
Баланюк І. Ф., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
обліку
і
аудиту Державного
вищого навчального
закладу
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Метельська Наталія Йосипівна, асистент кафедри Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, тема
дисертації: «Особливості розвитку професійної самосвідомості
працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації» (053 Психологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.034 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська,
64/13,  (044) 239-31-41). Науковий керівник: Седих К. В., доктор
психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В.Г. Короленка
Предко Вікторія Володимирівна, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Психологічні
особливості етнонаціональної ідентичності особистості», (053
Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.035 в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, проспект
Академіка Глушкова, 2А, Київ, 02000  (044) 521 35 09). Науковий
керівник: Данилюк І. В., доктор психологічних наук, професор кафедри
експериментальної та прикладної психології, декан факультету
психології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Гомон Марина Володимирівна, молодший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного
розвитку, тема дисертації: «Оцінювання потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності підприємств», (051 Економіка).
Спеціалізована
вчена
рада
ДФ 64.055.014
в
Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник:
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Найденко О. Є., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
митної справи та оподаткування Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця
Дарвішов Наріман Рафік огли, асистент кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від
психоактивних речовин», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.033 в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська 64/13,  (044) 239-31-41).
Науковий керівник: Бурлачук Л. Ф., доктор психологічних наук,
професор, завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології
факультету психології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Лазаренко Валерія Олексіївна, фізична особа-підприємець, тема
дисертації: «Переконструювання просторової ідентичності внутрішньо
переміщених осіб засобами ментального картографування» (053
«Психологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.457.001 в Інституті
соціальної та політичної психології НАПН України (04070 м. Київ, вул.
Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий керівник: Коробка Л.М.
кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та
політичної психології
Петяк Олена Віталіївна, аспірантка Хмельницького національного
університету, тема дисертації: «Психологічні особливості дефініції
ревнощів та їх корекція у шлюбних партнерів», (053 Психологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.001 у Хмельницькому
національному університеті (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,
тел. 0963657016). Науковий керівник: Комар Т.В, доктор психологічних
наук, доцент, професор кафедри
психології та педагогіки
Хмельницького національного університету
Слободяник Олена Георгіївна, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії
акторів міжнародних відносин», (052 Політологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.001.049 Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул.
Ю.Іллєнка, 36/1,  (044) 4814437). Науковий керівник: Рижков М.М.,
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної
інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Безверха Катерина Сергіївна, аспірант Київського національного
університету імені Т. Г. Шевченка (тимчасово не працює), тема
дисертації: «Соціальна ідентичність як чинник адаптації мігрантів»,
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.032 Київському
національному університеті імені Т. Г. Шевченка, (м. Київ, вулиця
Володимирська 64/13,  044-239-31-41 (вчений секретар)). Науковий
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керівник: Коваленко А. Б., доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальної психології факультету психології
Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка
Колодич Дар’я Михайлівна, аспірант Київського національного
університету імені Т. Г. Шевченка (тимчасово не працює), тема
дисертації: «Етнопсихологічні особливості інформальної соціалізації
підлітків», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.050
Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка, (м. Київ,
вулиця Володимирська 64/13,  044-239-31-41). Науковий керівник:
Мілютіна К.Л.,
доктор психологічних наук, професор кафедри
психології розвитку факультету психології Київського національного
університету імені Т. Г. Шевченка
Калениченко
Катерина
Максимівна,
аспірант
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Особистісні чинники саморозвитку працівників Державної служби
зайнятості», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.048 Київському національному університеті імені Т. Ш., (м. Київ,
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а,  (044) 521-35-09. Науковий
керівник: Власова О.І., доктор психологічних наук, професор, завідувач
та професор кафедри психології розвитку факультету Психології,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Галич Марина Юріївна, викладач кафедри Національної академії
внутрішніх справ, тема дисертації «Особливості динаміки емоційних
станів поліцейських-учасників операції Об’єднаних сил у реабілітаційний
період», (053-Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.028 в
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ,
площа Солом’янська, 1,  (044) 246-94-91). Науковий керівник:
Романенко О.В., доктор психологічних наук, професор, професор
кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
Ріхтер Катерина Володимирівна, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Формування
інвестиційної привабливості аграрних підприємств в умовах
загострення глобальної конкуренції», (051 Економіка). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.001.059 Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,
 (044 239-31-41). Науковий керівник: Филюк Г. М., доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства
економічного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Мищишин Ольга Львівна, асистент кафедри економіки підприємства
та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», тема
дисертації: «Формування та розвиток транскордонних кластерів», (051
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.020 в Національному
університеті «Львівська політехніка», (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
 032 258-22-10). Науковий керівник: Козик В. В., кандидат
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економічних
наук,
професор,
завідувач
кафедри
економіки
підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська
політехніка»
Дорош Андрій Йосипович, молодший науковий співробітник Інституту
землекористування, тема дисертації: «Еколого-економічні основи
планування
землекористування
в
контексті
територіальнопросторового розвитку» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.004.001
у
Національному
університеті
біоресурсів
і
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,
 044 527-82-28). Науковий керівник: Купріянчик І. П., кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри управління земельними
ресурсами
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України
Кібенко Катерина Андріївна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Напрями підвищення ефективності виробничої діяльності малих форм
в аграрному секторі економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена
рада ДФ 18.819.001 у Таврійському державному агротехнологічному
університеті імені Дмитра Моторного, (м. Мелітополь, пр-т
Б. Хмельницького, 18,  0619 42-06-18). Науковий керівник:
Кальченко С. В., доктор економічних наук, професор, професор
кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Шкуропадська Діана Борисівна, асистент кафедри Київського
національного торговельно-економічного університету, тема дисертації:
«Інституційне забезпечення стійкості національної економіки», (051
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.012 в Київському
національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул.
Кіото,  044 531-31-03). Науковий керівник: Бойко А. В., доктор
економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та
адміністрування Київського національного торговельно-економічного
університету
Ількова
Ніка
Володимирівна,
завідуюча
лабораторією
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України, тема дисертації: «Регулювання інституту
банкрутства в Україні», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.055.006 в Київському національному торговельно-економічному
університеті (м. Київ, вул. Кіото,  044 531-31-03). Науковий керівник:
Орловська Ю.В., доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри міжнародної економіки та публічного управління і
адміністрування
Державного
вищого
навчального
закладу
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Олесенко Інна Сергіївна, помічник директора інституту, Вінницький
торговельно-економічний
інститут
Київського
національного
торговельно-економічного університету, тема дисертації: «Управління
платоспроможністю
підприємства
торгівлі»,
(051
Економіка).
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.004 в Київському національному
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото,  044 53131-03). Науковий керівник: Ситник Г. В., доктор економічних наук,
доцент, професор кафедри економіки та фінансів Київського
національного торговельно-економічного університету
Ковтун Вікторія Юріївна, фахівець з обслуговування клієнтів ТОВ
«Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна», тема
дисертації: «Інформаційна асиметрія в системі конкурентних відносин»,
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.003 в
Київському національному торговельно-економічному університеті (м.
Київ,
вул.
Кіото,
 044
531-31-03).
Науковий
керівник:
Герасименко А. Г., доктор економічних наук, професор, професор
кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського
національного торговельно-економічного університету
Бутова Тетяна Юріївна, викладач, Відокремлений структурний
підрозділ «Київський торговельно-економічний фаховий коледж
Київського національного торговельно-економічного університету»,
тема дисертації: «Фінансова безпека підприємства торгівлі», (051
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.002 в Київському
національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул.
Кіото,  044 531-31-03). Науковий керівник: Блакита Г. В., доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів
підприємства Київського національного торговельно-економічного
університету
Савчук Лілія Мар’янівна, асистент кафедри Івано-Франківського
національного медичного університету, тема дисертації: «Економічні
засади забезпечення сталого розвитку сфери охорони здоров’я
України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.007 в
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і
газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095 137-37-53).
Науковий керівник: Кінаш І. П., доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
Томашук
Інна
Вікторівна,
асистент
кафедри
Вінницького
національного аграрного університету, тема дисертації: «Підвищення
ефективності
використання
ресурсного
потенціалу
сільських
територій», (051 Економіка). Спеціалізована вчена ради ДФ 05.854.002
у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця,
вул. Сонячна, 3,  068 004-56-62). Науковий керівник: Гончарук І. В.,
кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової та
інноваційної
діяльності
Вінницького
національного
аграрного
університету
Ободовський Юрій Васильович, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Механізм трансформації структур управління підприємств
в сучасних умовах», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
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ДФ 41.816.001
в
Одеській
національній
академія
зв’язку
ім. О. С. Попова (м. Одеса, вул. Кузнечна, 1,  048 705-03-33).
Науковий керівник: Князєва О. А., доктор економічних наук, професор,
старший дослідник, професор кафедри економіки підприємства та
корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку
ім. О. С. Попова
Забавська Христина Юріївна, аспірантка Національного університету
«Львівська політехніка». Тема дисертації: «Особливості становлення та
функціонування системи стримувань і противаг між гілками влади в
умовах демократизації політичної системи України» (052 Політологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.019 у Національному
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери
12, тел. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Бучин М. А., доктор
політичних наук, доцент, професор кафедри політології та міжнародних
відносин Національного університету «Львівська політехніка»
Кердивар
Валентин
Віталійович,
науковий
співробітник
Національного університету цивільного захисту України, тема
дисертації: «Синдром жертви у внутрішньо переміщених осіб із зони
локального воєнного конфлікту», (053 Психологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 64.707.002 в Національному університеті цивільного
захисту України, (м. Харків, вул. Чернишевська, 94  (057) 700-56-82).
Науковий керівник: Христенко В.Є., кандидат психологічних наук,
доцент,
провідний
науковий
співробітник
навчально-наукової
лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного
центру Національного університету цивільного захисту України
Ярославський Анатолій Олександрович, менеджер з видачі
фінансових гарантій Командитного Товариства КТ «Бізнес Гарант»,
тема дисертації: «Формування механізму управління економічною
безпекою підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 05.854.003 у Вінницькому національному аграрному університеті
(м. Вінниця, вул. Сонячна, 3,  068 004-56-62). Науковий керівник:
Правдюк Н. Л., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту Вінницького
національного аграрного університету
Клімова Анастасія Вадимівна, завідувач відділу Національного
університету водного господарства та природокористування, тема
дисертації: «Організаційно-економічні засади ліцензування в системі
державного регулювання закладів вищої освіти», (051 Економіка).
Спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.002 в Національному
університеті водного господарства та природокористування (33028,
м. Рівне, вул. Соборна, 11,  050 678-94-44). Науковий керівник:
Якимчук А. Ю., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
державного
управління,
документознавства
та
інформаційної
діяльності Національного університету водного господарства та
природокористування
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Криворучко Олена Петрівна, директор ДП «Укрдорінвест», тема
дисертації: «Інвестиційні засади модернізації транспортної системи
країни», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.003 в
Національному
університеті
водного
господарства
та
природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,  050 678-9444). Науковий керівник: Савіна Н. Б., доктор економічних наук,
професор, проректор з наукової роботи та міжнародних звʼязків
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування
07 Управління та адміністрування
Косов Анатолій Сергійович, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Управління ризиками ліквідності в банку», (072 Фінанси, банківська
справа та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.013 в
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект
Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: Аржевітін С. М.,
доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи та
страхування Державного вищого навчального закладу «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кухарська Лілія Василівна, аспірант Львівського державного
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Управління якістю
послуг в системі економічної безпеки закладів вищої освіти України»,
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.013 у
Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України
(м. Львів, вул. Городоцька, 26,  (097) 947-68-85). Науковий керівник:
Живко З. Б., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ
Сарнецька Яна Анатоліївна, головний державний ревізор-інспектор
Бориспільського відділу податків і зборів з юридичних осіб Управління
адміністрування ГУ ДПС у Київській області, тема дисертації:
«Бюджетні пріоритети місцевого самоврядування в умовах фіскальної
децентралізації», (072 Фінанси, банківська справа та страхування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.014 в Державному вищому
навчальному закладі «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 45560-30). Науковий керівник: Опарін В. М., доктор економічних наук,
професор, професор кафедри фінансів Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Русан Надія Ігорівна, асистентка кафедри, Київський національний
університет будівництва і архітектури, тема дисертації: «Емоційний
інтелект в управлінні проектами», (073 Менеджмент). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.056.004 в Київському національному університеті
будівництва і архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел.

четвер, 3 грудня 2020 р.

(097) 247-06-47). Науковий керівник: Бушуєв С.Д., завідувач кафедри
управління проектами доктор технічних наук, професор, професор
кафедри Київського національного університету будівництва і
архітектури
Голтвенко Олександр Валерійович, керівник напрямку Департаменту
регіонального розвитку Дирекції по зв`язкам з громадськістю та
регіонального розвитку ТОВ «Метінвест Холдінг», тема дисертації:
«Публічне управління інноваційним розвитком приморських територій:
соціо-еколого-економічний аспект», (074 Публічне управління та
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.107.001 в
Донецькому державному університеті управління (м. Маріуполь, вул.
Карпинського, 58, (050) 930-28-03. Науковий керівник: Марова С.Ф.,
доктор наук з державного управління, професор, ректор Донецького
державного університету управління
Гребеник Ксенія Володимирівна, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Бюджетна система як інструмент державного регулювання
економіки», (072 Фінанси, банківська справа та страхування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.008 в Київському національному
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото,  044 53131-03). Науковий керівник: Чугунов І. Я., доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного
торговельно-економічного університету
Міненко Софія Іванівна, аспірант, Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка, тема
дисертації: «Механізми управління конкурентоспроможністю аграрних
підприємств», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада
ДФ 64.832.003 в Харківському національному технічному університеті
сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, вул.
Алчевських 44,  057 700-38-88). Науковий керівник: Дудник О. В.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації
виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний
технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Дацькова Дарина Віталіївна, лаборант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Управління
розробкою та комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації
економіки»,
(073
Менеджмент). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.057 Київський національний університет імені Тараса
Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13  044 239-31-41).
Науковий керівник: Жилінська О. І., доктор економічних наук,
професор, проректор з наукової роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Сударкіна Людмила Юріївна, перебуває у вiдпустці по догляду за
дитиною, тема дисертації: «Формування економічного механізму
ресурсозбереження в сільському господарстві», (073 Менеджмент).
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.004 у Полтавській державній
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аграрній академії (м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 🕿 050 327-78-96).
Науковий керівник: Кукса І. М., доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій
Луганського національного аграрного університету (м. Старобільськ)
Рубан Максим Олександрович, заступник начальника Регіонального
сервісного центру головного сервісного центру МВС в м. Києві, тема
дисертації: «Податкові надходження в системі формування доходів
місцевих бюджетів», (072 Фінанси, банківська справа та страхування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.010 в Київському національному
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото,  044 53131-03). Науковий керівник: Канєва Т В., кандидат економічних наук,
доцент, декан факультету фінансів та обліку Київського національного
торговельно-економічного університету
Смирнова Олеся Валеріївна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг»,
(072 Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.055.011 в Київському національному торговельноекономічному університеті (м. Київ, вул. Кіото,  044 531-31-03).
Науковий керівник: Чугунов І. Я., доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельноекономічного університету
Русин-Гриник Роман Романович, асистент кафедри Національного
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Управління
підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх
конкурентоспроможності», (076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.021 в Національному
університеті «Львівська політехніка» ( м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
(032) 258-27-12). Науковий керівник: Князь С. В., доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної
експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»
Мельник Ольга Сергіївна, головний спеціаліст відділу Управління
соціальної політики Барської районної державної адміністрації, тема
дисертації: «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні
перетворення в рибництві» (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована
вчена рада ДФ 05.854.001 у Вінницькому національному аграрному
університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3,  068 004-56-62). Науковий
керівник: Іщенко Я. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри
обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного
аграрного університету
Русин-Гриник Роман Романович, асистент кафедри Національного
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Управління
підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх
конкурентоспроможності», (076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.021 у Національному
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
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 032 258-27-12). Науковий керівник: Князь С. В., доктор технічних
наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної
експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»
08 Право
Іванов Михайло Сергійович, аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Механізм
захисту прав учасників кримінального провадження в конституційній
юрисдикції», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.037
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13  (044) 239-31-41). Науковий керівник:
Кучинська О. П., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Стахира
Ганна
Михайлівна,
старший
викладач
кафедри
Західноукраїнського національного університету, тема дисертації:
«Цивільно-правове регулювання обігу цифрового контенту», (081
«Право»).
Спеціалізована
вчена
рада
ДФ
58.082.007
в
Західноукраїнському національному університеті (46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник:
Калаур І.Р., доктор економічних наук, професор, Народний депутат
України
Кравчук Дарина Василівна, аспірант Київського національного
університету імені Т. Г. Шевченка, тема дисертації: «Цивільно-правова
відповідальність держави за шкоду, заподіяну приватним особам», (081
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.055 Київського
національного університету імені Т. Г. Шевченка, (м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13, 01601, 044 239 3141). Науковий керівник:
Отраднова О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Кужелєв Олег Миколайович,
перший заступник начальника
Головного управління Держгеонадру у м.Києві, тема дисертації
«Правові послуги: сутність та види», (081 − Право) Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.236.002 в Інституті держави і права ім.. В. М.
Корецького Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул.
Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник:
Пархоменко Н.М., доктор юридичних наук, професор, вчений секретар
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
Мильцева Вероніка Сергіївна, юрисконсульт ТОВ «Трендформер»,
тема дисертації: «Електронне правосуддя: виникнення та перспективи
розвитку», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.047
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник:
Кучинська Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор,
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професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ященко Тетяна Василівна, юрист Адвокатське об’єднання
«ЕКСПАТПРО», тема дисертації: «Державне регулювання ринків
фінансових послуг: адміністративно-правовий аспект», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.045 Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 60,
 (044) 2393141). Науковий керівник: Ващенко Ю.В., доктор
юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права
та процесу Інституту права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, заступник Директора Інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Потапенко Сергій Анатолійович, спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату Білоцерківської районної ради Київської області,
тема дисертації: «Проблеми реалізації повноважень органів місцевого
самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері
регулювання земельних відносин», (081 Право). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.888.01 в Академії праці, соціальних відносин і туризму (м.
Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, т. (044) 522-49-40). Науковий керівник:
Кравченко В.В., кандидат юридичних наук, професор, професор
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму
Сидоренко Олексій Володимирович, аспірантка Сумського
державного університету, тема дисертації: «Адміністративно-правовий
статус митних постів в Україні», (081-Право). Спеціалізована вчена
рада ДФ 55.051.006 в Сумському державному університеті (м. Суми,
вул. Петропавлівська, 57, Корпус 3, зал засідань, (0542) 33-40-58).
Науковий керівник: Янішевська К. Д., кандидат юридичних наук, доцент,
старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та
судочинства Сумського державного університету
Михайловська Євгенія Володимирівна, аспірантка Сумського
державного університету, тема дисертації: «Адміністративно-правовий
статус державного службовця системи державного управління сфери
освіти і науки України», (081-Право). Спеціалізована вчена рада ДФ
55.051.008 в Сумському державному університеті (м. Суми, вул.
Петропавлівська, 57, Корпус 3, зал засідань, (0542) 33-40-58). Науковий
керівник: Кобзєва Т. А., доктор юридичних наук, доцент, доцент
кафедри адміністративного, господарського права та фінансовоекономічної безпеки Сумського державного університету
Цабека Катерина Євгенівна, аспірантка Сумського державного
університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади
відповідальності за правопорушення пов’язані з корупцією», (081Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.005 в Сумському
державному університеті (м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, Корпус 3,
зал засідань, (0542) 33-40-58). Науковий керівник: Ільченко О. В.,
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кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальноправових дисциплін та судочинства Сумського державного
університету
Цабека Андрій Вадимович, аспірант Сумського державного
університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади
проведення децентралізації виконавчої влади в Україні», (081-Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.007 в Сумському державному
університеті (м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, Корпус 3, зал засідань,
(0542) 33-40-58). Науковий керівник: Ільченко О. В., кандидат
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових
дисциплін та судочинства Сумського державного університету
Нетудихатка Антон Валерійович, оперуповноважений відділу
протидії злочинам у бюджетній сфері Управління захисту економіки у
м. Києві Департаменту захисту економіки, Національна поліція України.
Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади забезпечення
законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України»
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.016 в Науководослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел.
228-10-31). Науковий керівник: Сербин Р.А., доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри адміністративного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ
Труба Роман Михайлович, фізична особа-підприємець, тема
дисертації:
«Адміністративно-правове
регулювання
діяльності
Державного бюро розслідувань» (081 Право). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.503.015 в Науково-дослідному інституті публічного права
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник:
Монаєнко А.О., доктор юридичних наук, професор, керівник Центру
дослідження
проблем
адміністративної
юстиції
Київського
регіонального центру Національної академії правових наук України
Захарченко Олександр Сергійович, фахівець І категорії відділення
режиму та секретного діловодства відділу режимно-секретного
забезпечення Національної академії внутрішніх справ. Тема дисертації:
«Адміністративно-правове
регулювання
післядипломної
освіти
поліцейських в Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.503.014 в Науково-дослідному інституті публічного права
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Білик
В.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ
Скакун Ірина Володимирівна, завідувач відділення координації
житлово-побутового господарства відділу логістики Національної
академії внутрішніх справ. Тема дисертації: «Адміністративно-правові
засади діяльності Національної поліції України щодо протидії
домашньому насильству» (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.503.013 в Науково-дослідному інституті публічного права
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Білик
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В.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ
Ковальчук Анастасія Маратівна, керівник юридичного департаменту
Міжнародного
благодійного
фонду
юристів
України,
тема
дисертації:«Участь захисника в процесі примирення підозрюваного з
потерпілим на досудовому розслідуванні», (081 Право). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.001.046 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044)
2393141). Науковий керівник: Погорецький М.А., доктор юридичних
наук, професор Інституту права Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Фодчук Анатолій Богданович, начальник Управління запобігання
корупції та проведення люстрації МВС України, тема дисертації
«Адміністративно-правові засади захисту осіб, які надають допомогу в
протидії корупції», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.007.025 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий
керівник: Дрозд О.Ю., доктор юридичних наук, професор, начальник
відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх
справ
Булаєв Віктор Петрович, заступник директора Департаменту
комунікації МВС України – начальник відділу взаємодії з органами
влади та громадськістю, тема дисертації «Адміністративно-правове
регулювання діяльності інформаційних служб системи МВС України», (081
- Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.026 в Національній
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Костюк В.Л.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник
наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності та запобігання
корупції ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ
Чечіль Юрій Олексійович, заступник директора Державного науководослідного експертно-криміналістичного центру - заступник керівника
Експертної служби МВС України, тема дисертації «Визначення вартості
майна на час вчинення злочину у кримінальному провадженні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.027 в Національній
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Атаманчук В.М.,
кандидат юридичних наук, старший слідчий в особливо важливих
справах Головного слідчого управління Національної поліції України
Хоменко
Олександр
Володимирович,
заступник
керуючого
справами-начальник
відділу
капітального
будівництва
та
інфраструктури УС, тема дисертації «Правові дефініції: поняття,
природа та значення (порівняльно-правовий аспект)», (081 − Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.005 в Інституті держави і права
ім.. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001, м.
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Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник:
Оніщенко Н.М., доктор юридичних наук, професор, завідувачка відділу
теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
Мусиченко Ольга Михайлівна, старший викладач кафедри
кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін
Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська
юридична академія», тема дисертації: «Зрозумілість кримінального
закону», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.012 у
Національному університеті «Одеська юридична академія», (65009, м.
Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; т. (067) 5590914). Науковий
керівник: Козаченко О.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри кримінального права та інших кримінально-правових
дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету
«Одеська юридична академія»
Остропілець Андрій Васильович, юрисконсульт відділу правового
забезпечення північного регіону приватного акціонерного товариства
«Національна енергетична компанія «Укренерго», тема дисертації:
«Адміністративно-правове забезпечення діяльності судово-експертних
установ України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 64.896.001 в Національному науковому центрі «Інститут судових
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції
України
(м. Харків,
вул. Золочівська, 8-а;
тел. (057) 372-12-20).
Науковий керівник: Русецький А. А., доктор юридичних наук, доцент,
головний науковий співробітник Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
09 Біологія
Хіта Олена Олександрівна, молодший науковий співробітник
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, тема дисертації «Механізми
регуляції експресії генів мітохондріальних протеїнів у клітинах гліоми за
умов пригнічення IRE1» (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.240.001 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м.
Київ, вул. Леонтовича, 9,  (044) 2796365). Науковий керівник:
Мінченко О. Г., професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу
молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна
Кривошея-Захарова Ольга Миколаївна, молодший науковий
співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, тема дисертації:
«Діатомові водорості Полтавськорівнинного альгофлористичного
району (Україна)» (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.211.003 в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (01024,
м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел.: (044) 234-40-41). Науковий
керівник: Царенко П.М., доктор біологічних наук, професор, завідувач
відділу фікології, ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М.Г.
Комаромі Наталя Анатоліївна, асистент Харківського національного
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університету імені В.Н. Каразіна, тема дисертації: «Жуки підряду
Polyphaga (Coleoptera) герпетобіюурбоценозів м. Харкова», (091
Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.013 в Харківському
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (м.
Харків, вул. Алчевських, 29); (057) 700-35-27. Науковий керівник:
Пучков О.В., доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії
наукових фондових колекцій Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
Ніколенко Наталія Юріївна, викладач
Державного навчального
закладу «Регіональний центр професійної освіти інноваційних
технологій будівництва та промисловості», тема дисертації:
«Фауністична характеристика та екологічна структура жуків надродини
Caraboidea урбоценозів м. Харкова». Спеціалізована вчена рада ДФ
64. 053. 015 в Харківському національному педагогічному університеті
ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700 35
27). Науковий керівник: Пучков О. В., завідувач відділу фондових
колекцій Інституту зоології ім.. І. І. Шмальгаузена, доктор біологічних
наук, професор
Федяй Ірина Олександрівна, старший викладач Харківської
державної академії фізичної культури, тема дисертації: «Таксономія,
екологія та біономія наземних напівтвердокрилих (Hemiptera,
Heteroptera) урбоценозів мегаполісу», (091 Біологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 64.053.014 в Харківському національному педагогічному
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; (057)
700-35-27. Науковий керівник: Маркіна Т.Ю., доктор біологічних наук,
професор кафедри зоології, декан Природничого факультету
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди
10 Природничі науки
Шуриберко Марія Михайлівна, інженер Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»,
тема
дисертації:
«Кондиціонування води
для
ресурсоефективних екологічно безпечних водоциркуляційних систем»
(101 Екологія). Спеціалізована вчена рада ДФ26.002.011 в
Національному
технічному
університеті
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, пр-т Перемоги,
37; тел. (+38 044) 204-82-62). Науковий керівник: Шаблій Т. О., доктор
технічних наук, професор, професор кафедри екології та технології
рослинних полімерів Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Пасічник Михайло Петрович, аспірант Волинського національного
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Сапропелеві
рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області», (103 Наука про
Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.003 у Волинському
національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13,
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 (0332)72-01-23). Науковий керівник: Ільїн Л.В., доктор географічних
наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного
господарства Волинського національного університету імені Лесі
Українки
Загорулько Сергій Павлович, інженер 1 категорії Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний
університет», тема дисертації: «Рециклізації заміщених хроменів під
дією дінуклеофілів», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ
08.078.002 в Державному вищому навчальному закладі «Український
державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, проспект
Гагаріна, 8, тел. 067-599-38-78). Науковий керівник: Марков В.І.,
професор кафедри фармації та технології органічних речовин, доктор
хімічних наук, професор, професор кафедри Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний
університет»
Озимко Руслан Русланович, аспірант Одеського державного
екологічного університету, тема дисертації: «Сильні і надзвичайні
опади у Закарпатській області» (103 Науки про Землю). Спеціалізована
вчена рада ДФ 41.090.005 в Одеському державному екологічному
університеті (м. Одеса, вул. Львівська, 15, т. (0482) 326737). Науковий
керівник: Семергей-Чумаченко А.Б., кандидат географічних наук,
доцент , доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського
державного екологічного університету
Плюта Наталія Іванівна, хімік ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ», тема
дисертації: «Координаційні сполуки на основі 3d-металів з
полідентатними N- або N,O-донорними лігандами: синтез, структура та
властивості», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.043
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, (м.
Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник:
Кокозей В.М., доктор хімічних наук, професор, провідний науковий
співробітник кафедри неорганічної хімії, хімічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Шумакова Марина Олегівна, аспірантка Сумського державного
університету, тема дисертації: «Електрофізичні та магніторезистивні
властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і
благородних металів», (105 Прикладна фізика та наноматеріали).
Спеіціалізована вчена рада ДФ 55.051.004 у Сумському державному
університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, (0542) 33-40-58).
Науковий керівник:
Однодворець Л.В., доктор фізико-математичних
наук, професор, професор кафедри електроніки, загальної та
прикладної фізики Сумського державного університету
Сташків Ольга Дмитрівна, викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична
академія
імені
Андрея
Крупинського»,
тема
дисертації:
«Концентрування та визначення Pr(III), Gd(III), Yb(III) з використанням
закарпатського клиноптилоліту», (102 Хімія). Спеціалізована вчена
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рада ДФ 35.051.002 у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607 5982).
Науковий керівник: Василечко В. О., кандидат хімічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Львівського
національного університету імені Івана Франка
Шквірко Оксана Михайлівна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із
використанням осадів стічних вод», (101 Екологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 35.052.023 в Національному університеті «Львівська
політехніка» ( м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-27-12).
Науковий керівник: Мальований М. С., доктор технічних наук,
професор,
завідувач
кафедри
екології
та
збалансованого
природокористування
Національного
університету
«Львівська
політехніка»
Олишевець Ірина Петрівна,
інженер І категорії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими
лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу», (102 Хімія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.042 у Київському національному
університету імені Тараса Шевченка , (м. Київ, вул. Володимирська
64/13,  (044) 239-31-41). Науковий керівник: Амірханов В.М., доктор
хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії хімічного
факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Благун Олександр Петрович, хімік, “ТОВ “Єнамін”, тема дисертації:
«Біциклічні місткові сультами з атомом нітрогену у голові моста», (102
Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.041 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул.
Володимирська, 64,  (044) 2393141). Науковий керівник: Григоренко
О.О., доктор хімічних наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії
хімічного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Лівіцька Оксана Володимирівна, хімік ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»,
тема дисертації: «Модифікування кальцій фосфатів йонами металів та
їх властивості», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.040
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, (м.
Київ, вулиця Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий
керівник: Слободяник М.С., доктор хімічних наук, професор, завідувач
кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Солодін Сергій Володимирович, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Дефектна структура та вплив термодинамічних умов
відпалу на властивості монокристалів CdTe<Mn>», (102 Хімія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.005 в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, вул.
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Коцюбинського, 2; 0372584714). Науковий керівник: Фочук П.М., доктор
хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та хімічного
матеріалознавства Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича
Демчук Тарас Васильович, молодший науковий співробітник
Інституту фізики конденсованих систем, тема дисертації: «Особливості
одночастинкової та колективної динаміки в металічних розплавах при
нормальних та високих тисках», (104 Фізика та астрономія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.156.001 в Інституті фізики
конденсованих систем НАН України (м. Львів, вул. Свєнціцького, 1, тел.
(032) 276-19-78). Науковий керівник: Брик Т. М., доктор фізикоматематичних наук, старший науковий співробітник, заступник
директора Інституту фізики конденсованих систем
11 Математика та статистика
Яшан Богдан Олегович, аспірант Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Крайові задачі з
імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням», (111
Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.003 в
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м.
Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714). Науковий керівник:
Пукальський І.Д., завідувач кафедри диференціальних рівнянь
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича імені
Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор
Вережак Ганна Петрівна, аспірантка Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Нелокальна
багатоточкова
за
часом
задача
для
еволюційних
псевдодиференціальних рівнянь у просторах типу S», (113 Прикладна
математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.004 в
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м.
Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714). Науковий керівник:
Городецький В.В., професор кафедри алгебри та інформатики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича імені
Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор
Широковських Альона Олександрівна, аспірантка Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації:
«Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних
псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами», (111
Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.002 в
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м.
Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714). Науковий керівник:
Городецький В.В., професор кафедри алгебри та інформатики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича імені
Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор
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12 Інформаційні технології
Вєдєрніков Дмитро Андрійович, аспірант Черкаського державного
технологічного університету, тема дисертації: «Математичні моделі,
методи та засоби оцінювання параметра постійного сигналу на фоні
негаусових корельованих завад», (122 – комп'ютерні науки).
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.052.004 в Черкаському державному
технологічному університеті (м.Черкаси, бул. Шевченка, 460. (067) 74110-43). Науковий керівник: Палагін В.В., доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і
робототехнічних систем Черкаського державного технологічного
університету
Ухіна Ганна Володимирівна, аспірантка Одеського національного
політехнічного університету, тема дисертації: «Моделі та методи
підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних
систем», (123 Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ
41.052.011 в Одеському національному політехнічному університеті
(м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник:
Ситніков В. С., доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою
комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного
університету
Антіпова Катерина Олександрівна, викладач кафедри інженерії
програмного
забезпечення
Чорноморського
національного
університету імені Петра Могили, тема дисертації: «Моделі та
інформаційні технології аналізу і вибору складних лінійнофункціональних організаційних структур в умовах невизначеності» (122
Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 38.053.001 в
Чорноморському національному університеті імені Петра Могили
(м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, буд. 10, (0512) 76-92-67). Науковий
керівник: Коваленко І. І., доктор технічних наук, професор, професор
кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського
національного університету імені Петра Могили
13 Механічна інженерія
Витвицький Віктор Миронович, аспірант Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», тема дисертації «Обладнання та процес живлення
черв'ячного екструдера полімерною сировиною», (133 Галузеве
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ.26.002.009 в
Національному
технічному
університеті
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект
Перемоги, 37, 044-236-79-89). Науковий керівник: Мікульонок І. О.,
доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічного,
полімерного і силікатного машинобудування Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
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Стефанишин Андрій Богданович, аспірант Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації:
«Прогнозування та підвищення ресурсу насосних штанг з
експлуатаційними пошкодженнями», (133 Галузеве машинобудування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.006 в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу (м. ІваноФранківськ, вул. Карпатська, 15, 
095-137-37-53).
Науковий
керівник: Копей Б. В., доктор технічних наук, професор, професор
кафедри нафтогазових машин та обладнання Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
Сметанкін Сергій Олексійович, асистент кафедри Херсонської
державної
морської
академії,
тема
дисертації:
«Розробка
багатофункціональних епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними
діелектричними властивостями для підвищення експлуатаційних
характеристик транспортних засобів», (132 Матеріалознавство).
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.111.002 в Херсонській державній
морській академії (м. Херсон, проспект Ушакова, 20, ☎ (0552) 495902).
Науковий керівник: Букетов А.В., доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри транспортних технологій та механічної інженерії
Херсонської державної морської академії
14 Електрична інженерія
Горошко Василь Володимирович, аспірант Одеського національного
політехнічного університету, тема дисертації: «Оптимізація динамічних
режимів електричних машин з використанням дробово-інтегральних
регуляторів»,
(141
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.009 в
Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса,
проспект Шевченка 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник: Бушер В. В.,
доктор
технічних
наук,
професор,
професор
кафедри
електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного
університету
Шилкова Лариса Василівна, аспірантка Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації:
«Удосконалення проєктного аналізу електромагнітних параметрів та
характеристик індукторів обертового магнітного поля для технологічної
обробки різних речовин», (141 – Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.020 в
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий
керівник: Мілих В. І., доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри електричних машин Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Мірчук Ігор Анатолійович, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації:
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«Підвищення експлуатаційних характеристик суднових кабелів за
рахунок технологічних режимів охолодження та радіаційного
опромінення електричної ізоляції», (141 – Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.050.018 в Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-6656). Науковий керівник: Безпрозванних Ганна Вікторівна, доктор
технічних наук, професор, професор кафедри електроізоляційної та
кабельної техніки Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»
Кулєшова Тетяна Сергіївна, аспірантка Інституту хімічних технологій
(м. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля, тема дисертації «Основи технології синтезу
продуктів окиснення етилбензену озоном у рідкій фазі», 161 «Хімічні
технології та інженерія». Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.002
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
(93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А;
тел. (050)1438817. Науковий керівник: Галстян А. Г., доктор хімічних
наук, професор, завідувач кафедри хімії і хімічної технології
Національного авіаційного університету
Ковецька Юліанна Юріївна, аспірантка Інституту технічної
теплофізики. Назва дисертації: «Теплообмін, гідродинаміка і нестійкість
в пористих середовищах та мікроканальних пристроях». Шифр та
назва спеціальності – 144 Теплоенергетика. Спеціалізована вчена рада
– ДФ 26.224.003 в Інституті технічної теплофізики НАН України, (03057,
м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, (044) 4566282). Науковий керівник Авраменко А.О.: доктор технічних наук, професор, заступник директора
з наукової роботи Інституту технічної теплофізики
15 Автоматизація та приладобудування
Шарко Артем Олександрович, аспірант Херсонського національного
технічного університету, тема дисертації: «Автоматизація процесу
ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності
характеру навантажень», (151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.003 в
Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон,
Бериславське шосе, 24, Тел. +38(0552)-32-69-16). Науковий керівник:
Марасанов В.В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри
автоматизації, робототехніки і мехатроніки Херсонського національного
технічного університету
Кравченко Яна Олегівна, асистент кафедри Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації
«Комп’ютерно-інтегрована
технологія
вторинної
конденсації
виробництва аміаку в умовах невизначеності» (151 – Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ
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64.050.011 у Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел.: +38(057) 70766-56). Наукові керівники: Подустов М. О., доктор техн. наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного
моніторингу; Бабіченко А. К., кандидат техн. наук, доцент, професор
кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного
моніторингу
Литвинчук Дмитро Григорович, аспірант Херсонського національного
технічного університету, тема дисертації: «Оптимізація процесу
керування
обладнанням
зерносушильної
ділянки
на
хлібоприймальному підприємстві», (151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.004 в
Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон,
Бериславське шосе, 24, тел. +38(0552)-32-69-16). Науковий керівник:
Поливода О.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації,
робототехніки і мехатроніки Херсонського національного технічного
університету
Биць Оксана Михайлівна, аспірантка Національного університету
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Автоматизація проектування
систем вимірювання кількості теплової енергії на основі витратомірів
змінного перепаду тиску», (151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.022 в
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С.
Бандери, 12 (097) 946-64-18). Науковий керівник: Матіко Ф.Д., доктор
технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету
«Львівська політехніка»
Малісевич Наталія Миколаївна, аспірантка Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації:
«Вимірювання теплоти згоряння природного газу із застосуванням
торцевих звужувальних пристроїв», (152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.005 в
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і
газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, ( 050-132-03-90).
Науковий керівник: Середюк О.Є., доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Коротинський Антон Петрович, асистент кафедри Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Автоматизація процесу керування
багатокамерними печами випалювання вуглеграфітових виробів», (151
Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.002.012 в Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», (м.
Київ, просп. Перемоги, 37, (044) 204-82-62). Науковий керівник:
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Жученко О. А., доктор технічних наук, професор, професор кафедри
технічних та програмних засобів автоматизації інженерно-хімічного
факультету Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Биць Оксана Михайлівна, аспірантка Національного університету
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Автоматизація проектування
систем вимірювання кількості теплової енергії на основі витратомірів
змінного перепаду тиску», (151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.022 в
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С.
Бандери, 12 (097) 946-64-18). Науковий керівник: Матіко Ф.Д., д.т.н.,
професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій Національного університету «Львівська
політехніка»
16 Хімічна та біоінженерія
Карандашов Олег Георгійович, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації
«Модифікація конструкційних склопластиків для одержання труб
намотуванням» (161 Хімічні технології та інженерія) Спеціалізована
вчена рада ДФ 64.050.017 у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, 
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Авраменко В. Л., кандидат
технічних наук, професор, завідувач кафедри технології пластичних
мас і біологічно активних полімерів Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»
Семененко Ніна Валеріївна, аспірантка Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», тема дисертації: «Окисно-органосольвентні технології
перероблення стебел пшеничної соломи», (161 Хімічні технології та
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.010 в Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37, тел.: 204-82-62).
Науковий керівник: Трембус І.В. доцент кафедри екології та технології
рослинних полімерів, кандидат технічних наук, доцент кафедри
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кануннікова
Надія
Олександрівна,
аспірант
Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема
дисертації: «Електрохімічні технології формування металоксидних
композицій на сталі 08Х18Н10», (161 – Хімічні технології та інженерія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.014 в Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул.
Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Штефан В.В.,
доктор технічних наук, доцент кафедри технічної електрохімії,
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завідувач аспірантури Національного
«Харківський політехнічний інститут»

технічного

університету

17 Електроніка та телекомунікації
Калустова Дар’я Олександрівна, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Методи відтворення природного білого світла в системах
освітлення на тетрахроматичних світлодіодах», (172 – Телекомунікації
та радіотехніка). Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.002 в Інституті
фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України (м. Київ,
проспект Науки, 41 тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник: Рибалочка
А.В., завідувач лабораторії «Центр випробувань і діагностики
напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх
основі», кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
Пекур
Демид
Володимирович,
аспірант
Інституту
фізики
напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова, тема дисертації: «Потужні
світлодіодні освітлювальні прилади з системами охолодження
світлодіодів на основі двофазних теплопередавальних пристроїв», (172
– Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована Вчена рада ДФ
26.199.003 в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН
України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. (044) 525-40-20). Науковий
керівник: Сорокін В.М., доктор технічних наук, професор, завідувач
відділу
оптоелектроніки
Інституту
фізики
напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова
Дуб Максим Миколайович, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Дослідження термостійких омічних контактів до напівпровідникового
алмазу», (172 – Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована Вчена
рада
ДФ 26.199.001 в Інституті фізики напівпровідників ім.
В.Є.Лашкарьова НАН України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. (044)
525-40-20). Науковий керівник: Кудрик Я.Я., старший науковий
співробітник, кандидат технічних наук, с.н.с. Інституту фізики
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
Рубель Андрій Сергійович, асистент кафедри Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», тема дисертації: «Методи сервісно-орієнтованої
обробки багатоканальних зображень дистанційного зондування», (172
Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.062.006
в
Національному
аерокосмічному
університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», (м. Харків,
вул. Чкалова, 17,  (057) 788-40-32). Науковий керівник: Лукін В. В.,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційнокомунікаційних технологій ім. О. О. Зеленського Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
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18 Виробництво та технології
Нода Ольга Миколаївна, аспірантка Херсонського національного
технічного університету, тема дисертації: «Удосконалення процесу
дизайн-проектування тканин
технологічними
засобами»,
(182
Технології легкої промисловості). Спеціалізована вчена рада ДФ
67.052.002 в Херсонському національному технічному університеті (м.
Херсон, Бериславське шосе, 24, Тел. +38(0552)-32-69-16). Науковий
керівник: Закора О.В., виконуюча обов’язки завідувача кафедри
експертизи, технології і дизайну текстилю, кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри Херсонського національного технічного
університету
Лапицька Надія Василівна, аспірантка Харківського державного
університету харчування та торгівлі, тема дисертації: «Удосконалення
технології хліба житньо-пшеничного з використанням шротів зародків
зернових культур та плодів шипшини», (181 Харчові технології).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.001 в Харківському державному
університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333
 (057) 337-85-35). Наукові керівники: Самохвалова О.В., кандидат
технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського
державного університету харчування та торгівлі; Олійник С.Г., кандидат
технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського
державного університету харчування та торгівлі
Смикало Катерина Олександрівна, аспірантка Херсонського
національного технічного університету, тема дисертації: «Розробка
методів оцінки і прогнозування поверхневих властивостей текстильних
матеріалів», (182 Технології легкої промисловості). Спеціалізована
вчена рада ДФ 67.052.001 в Херсонському національному технічному
університеті (м. Херсон, Бериславське шосе, 24, Тел. +38(0552)-32-6916). Науковий керівник: Закора О.В., виконуюча обов’язки завідувача
кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю, кандидат технічних
наук, доцент, доцент кафедри Херсонського національного технічного
університету
Ніколаєнко Микола Станіславович, аспірант Національного
університету біоресурсів і природокористування України Міністерства
освіти і науки України, тема дисертації: «Наукові засади розроблення
інтегрованої системи управління якістю та безпечністю м’ясних
напівфабрикатів» (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.378.001 в Інституту продовольчих ресурсів НААН (м. Київ,
вул. 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4А,  044 517 17 37.
Науковий керівник: Баль-Прилипко Л. В., доктор технічних наук,
професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю
продукції
АПК
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України
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19 Архітектура та будівництво
Мосійчук Ярослава Борисівна, науковий співробітник Інституту
водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук
України, тема дисертації: «Удосконалення технологій очищення і
використання стічних вод у сільській місцевості», (192 – Будівництво та
цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.362.001 в
Інституті водних проблем і меліорації Національної академії аграрних
наук України (м. Київ, вул. Васильківська,  (044) 257-40-30). Науковий
керівник: Хоружий П.Д., головний науковий співробітник відділу водних
ресурсів, доктор технічних наук, професор
Хоптар Аліна Андріївна, асистент кафедри Національного
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Томографія
тропосфери
на
основі
опрацювання
даних
мульти-GNSS
спостережень», (193 Геодезія та землеустрій). Спеціалізована вчена
рада ДФ 35.052.024 в Національному університеті «Львівська
політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
(032) 258 27 12).
Науковий керівник: Савчук С. Г., доктор технічних наук, професор,
професор кафедри вищої геодезії та астрономії Національного
університету «Львівська політехніка»
20 Аграрні науки та продовольство
Смолкова Надія Петрівна, директор ПП «Марго», тема дисертації:
«Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної
(Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від
бур'янів», (202 Захист і карантин рослин). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.360.001 у Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, тел. (044) 275-50-00). Науковий
керівник: Ременюк С. О., кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
лабораторії гербології Інституту біоенергетичних культур і цукрових
буряків
Андрушко Микола Олегович, менеджер ТОВ «Фірма Ерідон», тема
дисертації: «Оптимізація елементів технології вирощування гороху в
умовах західного Лісостепу», (201 «Агрономія». Спеціалізована вчена
рада ДФ 71.831.001 в Подільському державному аграрно-технічному
університеті (м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел.(097)
808-94-95).
Науковий
керівник:
Лихочвор
В.В.,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій в
рослинництві Львівського національного університету
21 Ветеринарна медицина
Єресько Вадим Іванович, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Капіляріоз гусей (поширення, діагностика, заходи боротьби та
профілактики)», (211 «Ветеринарна медицина»). Спеціалізована вчена
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рада ДФ 35.826.005 у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів,
вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). Науковий керівник: Євстаф’єва
В. О., докторка ветеринарних наук, професорка, завідувачка кафедри
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської
державної аграрної академії
Халанія Марта Романівна, лікар ветеринарної медицини ФОП Пріцак
В. В., тема дисертації: «Патоморфологія і деякі аспекти патогенезу
інфекційного перитоніту котів», (211 «Ветеринарна медицина»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.826.006 у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216).
Науковий керівник: Коцюмбас Г. І., докторка ветеринарних наук,
професорка, завідувачка кафедри нормальної та патологічної
морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
22 Охорона здоров’я
Стеблянко Владислав Владиславович аспірант ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України». Тема
дисертації: Особливості периопераційного ведення пацієнтів після
накладання
товстокишкових
анастомозів
в
умовах
інсулінорезистентності. Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.002 в ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м.
Запоріжжя, вул. Вінтера, 6  (061)2390723. Науковий керівник: Милиця
М.М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та
проктології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»
Городокін Антон Дмитрович, асистент кафедри Запорізького
державного медичного університету, тема дисертації: «Особливості
коморбідної психопатологічної симптоматики в осіб із залежністю, які
перебувають на програмі замісної підтримувальної терапії», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.017 у Запорізькому
державному медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя,
просп. Маяковського, 26;
(061)224-64-69). Науковий керівник:
Чугунов В.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та
сексології Запорізького державного медичного університету
Назарова Марина Сергіївна, аспірантка Вінницького національного
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Клінікопатогенетичне значення компонентів антифосфоліпідного синдрому у
чоловіків зі стабільною ішемічною хворобою серця та післяінфарктним
кардіосклерозом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ
05.600.009 в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.
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І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий
керівник: Станіславчук М. А., завідувач кафедри внутрішньої медицини
№1, доктор медичних наук, професор Вінницького національного
медичного університету ім. М. І. Пирогова
Ясінський
Микола
Миколайович,
аспірант
Буковинського
державного медичного університету, тема дисертації: "Клінікоекспериментальне обґрунтування удосконалених методів лікування
пацієнтів з дефектами зубних рядів частковими знімними протезами",
(за спеціальністю: 221 – Стоматологія; галузь знань: 22;
спеціалізація:14.01.22 – стоматологія.) Спеціалізована Вчена рада
ДФ76.600.007 у Буковинському державному медичному університеті
(58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372) 551739). Наукові
керівники: Ожоган З.Р., доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри ортопедичної стоматології (Івано-Франківський національний
медичний університет); Левандовський Р.А., доктор медичних наук,
доцент кафедри ортопедичної стоматології (Буковинський державний
медичний університет, м. Чернівці)
Патерега Надія Ігорівна, аспірант Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, тема дисертації
«Профілактика та лікування місцевих запальних проявів при видаленні
ретенованих нижніх молярів». Код та назва спеціальності – 221
«стоматологія», шифр та назва галузі знань – 22 «охорона здоровʼя».
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.002 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66).
Науковий керівник
- Огоновський Р.З., доктор медичних наук,
професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії, декан стоматологічного факультету, Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького
Павлюк
Тетяна
Василівна,
аспірант
Івано-Франківського
національного медичного університету, тема дисертації: «Особливості
клінічного перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в
студентів молодших курсів», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена
рада ДФ 20.601.003 в Івано-Франківському національному медичному
університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2;
тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: Рожко М. М., доктор
медичних наук, професор, професор кафедри стоматології
післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного
Сідоров Андрій Анатолійович, аспірант Вінницького національного
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації:
«Прихильність до базисної терапії при ХОЗЛ та її вплив на клінічні та
фармакоекономічні показники», (222 Медицина). Спеціалізована вчена
рада ДФ 05.600.008 в Вінницькому національному медичному
університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (043) 25537-35). Науковий керівник: Мостовой Ю. М., завідувач кафедри
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пропедевтики внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
Кузьміна Анна Володимиріна, лікар-акушер-гінеколог, Комунальне
некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок №3",
тема дисертації: «Алгоритм ведення жінок з внутрішньоматковою
рідиною в постменопаузальному періоді», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.018 в Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Бенюк В.О., завідувач кафедри
акушерства та гінекології №3, доктор медичних наук, професор
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Тишко Катерина Миколіївна, асистент кафедри Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації:
«Прогнозування ефективності преіндукції та індукції пологів у вагітних з
різними типами ожиріння», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.003.017 в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Гнатко О.П., завідувач кафедри акушерства та
гінекології №2, доктор медичних наук, професор Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
Петрова Анна Сергіївна, асистент кафедри Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Ефективність
мелатоніну в складі комплексної терапії хворих на хронічну хворобу
нирок 5 стадії», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.003.019 в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Кондратюк В.Є., завідувач кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук, професор
Національного медичного університету імені О.О. Богомольц
Марценковський Дмитро Ігорович, асистент кафедри Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації:
«Депресії при посттравматичному стресовому розладі у дітей та
підлітків
(клінічний
поліморфізм,
коморбідність,
терапія,
профілактика)», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.003.020 в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Напрєєнко О.К., завідувач кафедри психіатрії та
наркології, доктор медичних наук, професор Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
Каплун Дмитро Володимирович, лікар-стоматолог, пункт охорони
здоров'я Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС країни
в м. Ромни ДСНС державної служби надзвичайних ситуацій, тема
дисертації: «Оптимізація методики підйому та мобілізації слизових
клаптів при проведенні клаптевих операцій в порожнині рота» (221 –
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.011 в Українській
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медичній стоматологічній академії (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.:
099-740-5700). Науковий керівник: Аветіков Д. С., доктор медичних
наук, професор, професор кафедри
хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією
голови та шиї Української медичної стоматологічної академії
Волошина Олена Валеріївна, викладач кафедри Української
медичної
стоматологічної
академії,
тема
дисертації:
«Морфофункціональна характеристика гепатоцитів печінки при
введенні кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного запалення»
(222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.008 в
Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава, вул.
Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: Шепітько В.І.,
д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та
ембріології Української медичної стоматологічної академії
Шимова Анна Юріївна, аспірантка Державної установи «Інститут
нефрології Національної академії медичних наук
України», тема
дисертації «Порушення нутриційного статусу у хворих на хронічну
хворобу нирок VД стадії, які лікуються перитонеальним діалізом» (222
медицина 22 Охорона здоров’я). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.565.001 в ДУ « Інститут нефрології НАМН України» (04050, м. Київ,
вул. Дегтярівська 17 В; тел. (044) 225-93-77) Науковий керівник: Дудар
І.О., завідувач відділу еферентних технологій ДУ « Інститут нефрології
НАМН України», доктор медичних наук, професор
Альаркан Мохаммад Ахмад Ахмад, аспірант Державного вищого
навчального закладу «Ужгородський національний університет», тема
дисертації: «Диференційована терапія хворих на піодермії з
урахуванням стану периферичного кровообігу», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.009 у Державному вищому
навчальному закладі «Ужгородський національний університет» (м.
Ужгород, пл. Народна, 3, тел. (0312) 61-33-21). Науковий керівник:
Андрашко Ю.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
шкірних та венеричних хвороб Державного вищого навчального
закладу «Ужгородський національний університет»
Альянова Тетяна Сергіївна, старший менеджер з питань
регіонального розвитку клінічних досліджень ТОВ "ВОРЛДВАЙД
КЛІНІКАЛ ТРАІЛС УКР", тема дисертації: «Функціональна диспепсія:
клініко-патогенетичні особливості перебігу та диференційований підхід
до лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.003.016 в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Соловйова Г.А., професор кафедри внутрішньої
медицини №3, доктор медичних наук, професор Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
Любомирська Катерина Сергіївна, асистент кафедри Запорізького
державного медичного університету, тема дисертації: «Прогнозування
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передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності»,
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.015 у
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м.
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;
(061)224-64-69). Науковий
керівник: Круть Ю.Я., доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри акушерства і гінекології Запорізького державного медичного
університету
Кузьменко Тетяна Сергіївна, асистент кафедри Запорізького
державного медичного університету, тема дисертації: «Індивідуалізація
респіраторної підтримки у пацієнтів з помірним та високим ризиком
розвитку післяопераційних легеневих ускладнень в абдомінальній
хірургії», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.012 у
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м.
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;
(061)224-64-69). Науковий
керівник: Воротинцев С.І., доктор медичних наук, доцент, завідувач
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного
медичного університету
Дейніченко Олена Валеріївна, асистент кафедри Запорізького
державного медичного університету, тема дисертації: «Прогнозування
та профілактика розвитку затримки росту плода у вагітних з
артеріальною гіпертензією», (222 Медицина). Спеціалізована вчена
рада ДФ 17.600.016 у Запорізькому державному медичному
університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;
(061)224-64-69). Науковий керівник: Круть Ю.Я., доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Запорізького
державного медичного університету
Дуве Христина Володимирівна, асистент кафедри Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема
дисертації: «Оптимізація діагностичної тактики у хворих у відновному
та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального
крововиливу», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 58.601.014
у
Тернопільському
національному
медичному
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Міщенко Т. С.,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної
неврології, психіатрії і наркології Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна
Цимбалюк Ярослав Віталійович, аспірант Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Хірургічне
лікування хворих з наслідками ушкоджень лицевого нерва», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.022 в Національному
медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т.
Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Наукові керівники: Третяк І.Б.,
завідувач
відділенням
відновлювальної
нейрохірургії
з
рентгенопераційною, доктор медичних наук, старший науковий
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співробітник ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова
НАМН України; Медведєв В.В., професор кафедри нейрохірургії,
доктор медичних наук, доцент Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
Мельник Наталія Григорівна, асистент кафедри Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації:
«Клініко-генетичні особливості хворих на ожиріння у поєднанні з
неалкогольною жировою хворобою печінки та оптимізація їх
лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.023
в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (м.
Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63). Науковий керівник:
Шипулін В.П., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, доктор
медичних наук, професор кафедри Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
27 Транспорт
Бойко Світлана Олексіївна, аспірант Державного університету
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Моделі та методи
прогнозування довговічності обладнання засобів
річкового та
морського транспорту в умовах експлуатації за технічним станом», (271
Річковий та морський транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.8210.004 в Державному університеті інфраструктури та технологій
(м. Київ, вулиця Кирилівська, 9, тел.: (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
28 Публічне управління та адміністрування
Медвецька Тетяна Вікторівна, в. о. директора Державного
підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
тема дисертації: «Реформування державного управління земельними
ресурсами в умовах децентралізації влади на сучасному етапі в
Україні»,
(281
«Публічне
управління
та
адміністрування»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.006 в ПАТ «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ,
вул. Фрометівська, 2, 03039,  490-95-00). Науковий керівник:
Парубчак І. О., доктор наук з державного управління, професор,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Гжицького
Розмаріцина Наталія Анатоліївна, тимчасово не працює, тема
дисертації:
«Інституціональні
та
функціональні
особливості
реформування механізму надання адміністративних послуг в Україні»,
(281 «Публічне управління та адміністрування»). Спеціалізована вчена
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рада ДФ 26.142.005 в ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом» (м. Київ, вул. Фрометівська, 2,
03039,  490-95-00). Науковий керівник: Голинська О. В., кандидат
наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної та
фінансової політики Одеського регіонального інституту Національної
академії державного управління при Президентові України
Кузьменко Віктор Миколайович, аспірант Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, тема дисертації:
«Цифровізація публічних послуг органів самоорганізації населення в
Україні» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована
вчена рада ДФ 08.866.003 у Дніпропетровському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, (м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, 
(056) 7945799). Науковий керівник: Чикаренко І.А., доктор наук з
державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту та
управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України
Сахарова Катерина Олександрівна, провідний фахівець відділу з
організації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові
України, тема дисертації: «Публічне управління інтелектуальним
потенціалом регіону як основа сталого розвитку» (281 Публічне
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ
08.866.001 у Дніпропетровському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при
Президентові України (м. Дніпро, вул. Гоголя , 29, к.104,  (056) 79457-98). Науковий керівник: Бобровська О.Ю., доктор наук з державного
управління, професор, завідувач кафедри економіки та регіональної
економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України
Мазур Олександр Григорович, аспірант Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, тема дисертації:
«Модернізація адміністративних процесів в органах публічного
управління в умовах цифрової трансформації суспільства», (281
Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада
ДФ 08.866.002 Дніпропетровському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при
Президентові України, (м. Дніпро, вулиця Гоголя, 29,  (056) 794-5741, (056) 794-57-98). Науковий керівник: Квітка С.А., доктор наук з
державного управління, професор, завідувач кафедри інформаційних
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технологій та інформаційних систем факультету публічного управління
та адміністрування Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України
Осьмак Антон Сергійович, аспірант Національної академії
державного управління при Президентові України, тема дисертації:
«Механізми забезпечення інтероперабельності сервісної діяльності
органів
публічної
влади»,
(281
Публічне
управління
та
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.003 в
Національній академії державного управління при Президентові
України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,
(044) 481-21-55). Науковий
керівник: Шпига П. С., кандидат технічних наук, професор кафедри
інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії
державного управління при Президентові України
Ібрахім С.І. Ганнам, аспірант Міжрегіональної Академії управління
персоналом, тема дисертації: «Вдосконалення механізмів публічного
управління інклюзивним розвитком країни в умовах глобальних
трансформацій» (281 Публічне управління та адміністрування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.003 у Приватному акціонерному
товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління персоналом». Науковий керівник: Балашов А.М., доктор
наук з державного управління, професор, професор кафедри
публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління
персоналом
29 Міжнародні відносини
Любчик Катерина Леонідівна, аспірант Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені
Вадима
Гетьмана»,
тема
дисертації:
«Поліструктурна
трансформація медіа-індустрії у глобальному інформаційному
просторі», (292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.006.015 в Державному вищому навчальному закладі
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30).
Науковий керівник: Галенко О. М., доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Матчук Яна Юріївна, аспірантка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Цифрова
дипломатія як чинник взаємодії України з країнами – сусідами ЄС», (29
Міжнародні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.036
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, (м.
Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239 31 41). Науковий
керівник: Піпченко Н.О., доктор політичних наук, доцент, професор
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кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Резнічук Марина Сергіївна, аспірантка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Міжнародноправовий механізм функціонування зони вільної торгівлі в рамках
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», (293 Міжнародне право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.019 Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська,
64/13, 01601,  044 239 31 41. Науковий керівник: Смирнова К.В.,
доктор юридичних наук, професор кафедри порівняльного і
європейського права Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Гринько Катерина Володимирівна, асистент кафедри Київського
національного торговельно-економічного університету, тема дисертації:
«Національні інноваційні системи в умовах глобалізації», (292
Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.055.005 у Київському національному торговельно-економічному
університеті (м. Київ, вул. Кіото,  044 531-31-03). Науковий керівник:
Мельник Т. М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародного менеджменту Київського національного торговельноекономічного університету

