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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
(відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167)

01 Освіта / Педагогіка
Ван Лу, аспірантка ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», тема дисертації:
«Підготовка майбутніх магістрів музичного мистецтва до формування
художньо-естетичного
світосприйняття
особистості
засобами
фортепіанної музики» (014 – Середня освіта (за предметними
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.006 у
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Старопортофранківська,
26,  (048) 723-40-98). Науковий керівник: Реброва О. Є., доктор
педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри музичного
мистецтва і хореографії Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Вороний Владислав Олегович, аспірант Придніпровської державної
академії фізичної культури і спорту, тема дисертації: «Удосконалення
спеціальної фізичної підготовленості борців греко-римського стилю 1617 років на етапі спеціалізованої базової підготовки», (017 – Фізична
культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.881.001 у
Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту (49094,
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10,  (067) 266-09-45). Науковий
керівник: Лукіна О. В., к.н.фіз.вих., доцент, доцент кафедри боксу,
боротьби і важкої атлетики
Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту
Гребенюк Олег Вікторович, аспірант Придніпровської державної
академії фізичної культури і спорту, тема дисертації: «Удосконалення
фізичної та технічної підготовленості легкоатлетів 16-18 років, які
спеціалізуються у бар’єрному бігу», (017 – Фізична культура і спорт).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.881.002 у Придніпровській державній
академії фізичної культури і спорту (49094, м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 10,  (067) 266-09-45). Науковий керівник: Степаненко Д. І.,
к.н.фіз.вих.,
доцент,
завідувач
кафедри
легкої
атлетики
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
Колоніна Людмила Геннадіївна, аспірант Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,
тема дисертації: “Формування індивідуальної освітньої траєкторії
студента в процесі професійної підготовки вчителя музичного
мистецтва”,
(015
Професійна
освіта
(за
спеціалізаціями)).
Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.010 у Мелітопольському
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20:  (0619) 44-04-64).
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Науковий керівник: Сегеда Н.А., доктор педагогічних наук, професор
кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького
Москва Олена Миколаївна, аспірант Криворізького державного
педагогічного
університету,
тема
дисертації:
«Формування
технологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в
процесі вокальної підготовки» (014 – Середня освіта (за предметними
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.009 у
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Старопортофранківська,
26,  (048) 723-40-98). Науковий керівник: Овчаренко Н. А., доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри методики музичного
виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного
педагогічного університету
Підгайна Віра Олексіївна, аспірант Національного університету
фізичного
виховання
і
спорту
України,
тема
дисертації:
«Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для юнаків 16-17
років з використанням засобів аква-рекреації», (017 Фізична культура і
спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.005 у Національному
університеті фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул.
Фізкультури, 1,(044)289-40-92). Науковий керівник: Андрєєва О.В.,
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач
кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації Національного університету
фізичного виховання і спорту України
Самко Алла Миколаївна, старший науковий співробітник відділу
андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна, тема дисертації: «Педагогічні ідеї і наукова діяльність Семена
Устимовича Гончаренка (1928-2013 рр.)» (011 – Освітні, педагогічні
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.451.005 в Інституті
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
(м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  (044) 468-33-92). Науковий
керівник: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук,
професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
Толмачова Ірина Георгіївна, завідувач відділення Відокремленого
підрозділу
«Лисичанський
педагогічний
коледж
Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка», тема дисертації:
«Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової
школи в процесі професійної підготовки», (015 – Професійна освіта (за
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 29.053.003 у ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (92703,
м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1  ((050)987-29-51). Науковий керівник:
Бадер С. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний

2

середа, 06 січня 2021 р.

університет імені Тараса Шевченка»
Уварова
Настасія
Володимирівна,
аспірантка
Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема
дисертації: «Інтегральна підготовка кваліфікованих скелелазів у
сучасних умовах поєднання вузької спеціалізації і універсалізації
спортсменів» (017 – Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена
рада – ДФ 24.00.001 в Харківському національному педагогічному
університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29,
((0577003527). Науковий керівник – Козіна Ж.Л., доктор наук з
фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри
олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.
Сковороди
Хіміч Віта Леонідівна, викладач Хмельницького національного
університету, тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної
культури до використання засобів народного хореографічного
мистецтва у професійній діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки).
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.004 у Хмельницькому
національному
університеті,
(29016,
м. Хмельницький,
вул.
Інститутська,11,  ((0382) 67-02-76). Наукові керівники: Гомонюк О. М.,
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та
педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького
національного університету; Ребрина А. А. кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
гуманітарнопедагогічного факультету Хмельницького національного університету
Чжу Цянь, аспірантка ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», тема дисертації:
«Формування готовності майбутнього вчителя музики до навчання
школярів сольного співу» (014 – Середня освіта (за предметними
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.008 у
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Старопортофранківська,
26,  (048) 723-40-98). Науковий керівник: Кьон Н. Г., кандидат
педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії музики та вокалу
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»
Юзковець Ірина Олександрівна, викладач кафедри Університету
Григорія Сковороди в Переяславі, тема дисертації: «Комплексний
розвиток фізичних здібностей учнів молодших класів засобами мінібаскетболу», (017 – Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена
рада ДФ 08.881.003 у Придніпровській державній академії фізичної
культури і спорту (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10, 
(067) 266-09-45). Науковий керівник: Пангелова Н. Є., д.н.фіз.вих.,
професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання і
спорту Університету Григорія Сковороди в Переяславі
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Яковишена Людмила Олексіївна, аспірант Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема
дисертації: «Формування фахової компетентності майбутніх молодших
медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових
дисциплін»,
(015
Професійна
освіта
(за
спеціалізаціями).
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.009 у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця,
вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Ковтонюк
М. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
математики та інформатики в освіті Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
02 Культура і мистецтво
Лай Юеге, аспірантка ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», тема дисертації:
«Образ і символ квітки в мистецтві Китаю і Європи» (023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.053.010 у Державному закладі
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет
імені К. Д. Ушинського» (м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. 
(048) 7324802). Науковий керівник: Тарасенко А.А., кандидат
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії і методики
декоративно-прикладного мистецтва та графіки Державного закладу
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет
імені К. Д. Ушинського»
03 Гуманітарні науки
Білогорська Людмила Вячеславівна, аспірант Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, тема дисертації
«Романи О. Гріна як художня єдність: мотивіка, символіка, хронотоп,
типологія характерів», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.053.008 в Національному педагогічному університеті імені М.П.
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий
керівник: Пахарєва Т. А., доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри світової літератури та теорії літератури
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Варбанець Тетяна Вікторівна, аспірантка Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації «Онімний складник
електронного дискурсу комп’ютерних ігор», (035 Філологія).
Спеціалізована вчена рада Д 41.051.03 в Одеському національному
університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Французький бульвар 24/26,
каб.109,  (067) 7203301. Науковий керівник: Карпенко О.Ю., завідувач
кафедри граматики англійської мови, доктор філологічних наук,
професор, професор кафедри Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова
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Вергалюк Марія Миколаївна, аспірант, Інститут української мови
Національної академії наук України. Назва дисертації: «Біблійна
фразеологія в сучасній українській мові: склад, семантична структура,
динаміка, функціонування». Шифр та назва спеціальності – 035
«Філологія». Спецрада ДФ 26.173.001 Інституту української мови
Національної академії наук України (01001, м. Київ, вул. Грушевського,
4; тел. (044)2791885). Науковий керівник: Гнатюк І. С., кандидат
філологічних наук, старший науковий співробітник відділу слов’янських
мов Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії
наук України
Жень Цзя, не працює, тема дисертації: “Розвиток особистості як
основа планетарного соціогенезу в інформаційну добу”, (033
філософія).
Спеціалізована
вчена
рада
ДФ 26.053.011
в
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
(м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234 11 08). Науковий керівник:
Вашкевич В.М., завідувач кафедри соціальної філософії, філософії
освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор
Кирилюк Анна Олександрівна, аспірантка Волинського національного
університету імені Лесі Українки: «Римо-католицькі монастирі ЛуцькоЖитомирської дієцезії у кінці XVIII – першій половині ХІХ століття)»,
(032 – історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.002
у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Міністерсто освіти і науки України (проспект Волі, 13, м.Луцьк, 43025,
тел.(0332)241410). Науковий керівник: Карліна О. М., кандидат
історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та
філософії Волинського національного університету імені Лесі Українки
Люлька Віталій Анатолійович, асистент кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Міграційні рухи з країн мусульманського світу до України (1991 – 2019
рр.)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.026 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник: Машевський О. П., доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних
країн історичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Ляшко Ольга Валеріївна, викладач кафедри, Київський національний
лінгвістичний університет, тема дисертації: “Інтертекстуальність
православної проповіді: таксономія і функції (на матеріалі англійської,
російської та української мов”, (035 Філологія). Спеціалізована вчена
рада – ДФ 26.054.001 в Київському національному лінгвістичному
університеті (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73. тел. (044) 287-6788). Науковий керівник: Кравченко Н.К., професор кафедри англійської і
німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця
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Київського
національного
лінгвістичного
університету,
доктор
філологічних наук, професор
Молоткіна Юлія Олександрівна, викладач кафедри Університету
Григорія Сковороди в Переяславі, тема дисертації: «Функціональностильова диференціація новітніх запозичень у сучасній українській
мові», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.004 в
Тернопільському національному педагогічному університеті імені
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2,
(0352) 43-58-80). Науковий керівник: Навальна М. І., доктор
філологічних наук, професор, професор кафедри документознавства
та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Морей Тетяна Василівна, викладач кафедри Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, тема дисертації: «Історико-правові виміри
становлення та розвитку наукових основ системи медичної допомоги
населенню Київської губернії (кінець ХVІІІ – початок 60-х рр. ХІХ ст.)»,
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.005 у
Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН (03127,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044)258-21-45). Науковий
керівник: Костенко О. О., кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання
Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Нікітська Катерина Ігорівна, аспірант Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова, тема дисертації «Жанр поеми у
творчості М.С. Гумільова», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.053.010 в Національному педагогічному університеті імені М.П.
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий
керівник: Пахарєва Т.А., доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри світової літератури та теорії літератури
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Перепелюк Ольга Максимівна, викладач-стажист Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, тема
дисертації: «Церковні хори в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ
століття», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада – ДФ
74.053.011 в Уманському державному педагогічному університеті імені
Павла Тичини, (м. Умань вул. Садова 2, тел.+38(04744) 3-45-82.
Науковий керівник: Кузнець Тетяна Володимирівна професор, доктор
історичних наук, завідувач кафедри історії України Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Потапенко Руслана Михайлівна, викладач кафедри Університету
Григорія Сковороди в Переяславі, тема дисертації: «Науковопедагогічна інтелігенція Української РСР в умовах соціогуманітарних
змін 1985-1991 рр.», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.373.004 у Національній науковій сільськогосподарській
бібліотеці НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044)25821-45). Науковий керівник: Тарапон Оксана Анатоліївна, кандидат
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історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України
Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Самчук Тарас Володимирович, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Студентська субкультура Університету св. Володимира
(1834-1863)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.069 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська 64/13, 01601,  (+38 (044)23931-41). Науковий керівник: Короткий В. А., кандидат історичних наук,
доцент кафедри давньої та нової історії України історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Ткачова Анна Іллівна, аспірантка Національного університету
фізичного
виховання
і
спорту
України,
тема
дисертації:
«Диференційований підхід у заняттях оздоровчим фітнесом жінок
першого періоду зрілого віку з урахуванням просторової організації
тіла», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.829.006 у Національному університеті фізичного виховання і
спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1,(044)289-40-92).
Науковий керівник: Кашуба В.О., доктор наук з фізичного виховання та
спорту, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної
метрології Національного університету фізичного виховання і спорту
України
Хома Володимир Петрович, старший лаборант Львівського
національного університету імені Івана Франка, тема дисертації:
«Концепт САМОВІДЧУЖЕННЯ / SELF-ALIENATION у когнітивностилістичному вимірі (на матеріалі англомовної науково-фантастичної
прози ХХ-ХХІ століть)», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада
ДФ 20.051.011 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342)
53-15-74). Науковий керівник: Бистров Я. В., доктор філологічних наук,
професор,
завідувач
кафедри
англійської
філології
ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Янчицька
Катерина
Миколаївна,
аспірант
Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, тема дисертації
«Творча індивідуальність прозаїка Миколи Матієва-Мельника», (035
Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.006 в Національному
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул.
Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Осьмак Н.Д., кандидат
філологічних наук, професор, професор кафедри української
літератури Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова
05 Соціальні та поведінкові науки
Балла Людмила Олександрівна, економіст ТОВ «Видавнича група
"АС"», тема дисертації: «Моніторинг економічної стійкості підприємства
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в кризових умовах», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 64.055.010
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
Борблік Карина Едуардівна, старший викладач кафедри інноватики
та управління Державного вищого навчального закладу "Приазовський
державний технічний університет" (м. Маріуполь), тема дисертації:
«Формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг
України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.819.002 у
Таврійському державному агротехнологічному університеті імені
Дмитра Моторного, (м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 18,
 (0619) 42-06-18). Науковий керівник: Горіна Г. О., доктор економічних
наук, доцент, завідувач кафедри туризму та країнознавства Донецького
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського (м. Кривий Ріг)
Гавриш Юлія Олегівна, асистент кафедри Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», тема дисертації: «Підвищення конкурентоспроможності
видавничо-поліграфічних
підприємств
в
умовах
ринкової
невизначеності», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.002.018 в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ,
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:
Солнцев С. О., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри
промислового
маркетингу
Національного
технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Гаєвський Владислав Вікторович, помічник командира з фінансовоекономічної
роботи-начальник
фінансово-економічної
служби,
військова частина А4291, тема дисертації: «Бенчмаркінг як інструмент
антикризового
управління
підприємствами»,
(051
Економіка).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.004 в Державному вищому
навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний
університет» (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 8,  (067) 599-38-78).
Науковий керівник: Чуприна Н. М., декан економічного факультету,
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри Державного вищого
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний
університет»
Доценко Тетяна Віталіївна, керуючий ТВБВ №10018/0172 Філії –
Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», тема дисертації:
«Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент
забезпечення
економічної
безпеки
національної
економіки»,
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(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.009 у
Сумському державному університеті (м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник: Бойко А. О.,
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної
кібернетики Сумського державного університету
Дубиніна Світлана Миколаївна, головний спеціаліст ПрАТ
«Запоріжабразив», тема дисертації: «Формування векторів управління
витратами виробництва промислових підприємств», (051 Економіка).
Спеціалізована
вчена
рада
ДФ 17.051.019
у
Запорізькому
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,
 (061) 764-45-46). Науковий керівник: Андросова О. Ф., доктор
економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Запорізького національного університету
Котельбан Сергій Васильович, аспірант Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Механізм
державного регулювання інноваційного розвитку економіки України в
глобалізаційних умовах», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.052.033 у Національному університеті «Львівська політехніка»
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник:
Антохов А. А., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
економічної теорії, менеджменту та адміністрування Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича
Кудрявець
Євген
Володимирович,
заступник
директора
Національного центру «Мала академія наук України», тема дисертації:
«Інноваційно-освітні ядра у формуванні та розвитку міжнародних
кластерів», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.086
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська 60,  044 239-31-41). Науковий керівник:
Старостіна А. О., доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Левицька Ірина Мирославівна, асистент кафедри, Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького, тема
дисертації «Психологічні особливості впливу образу фізичного Я на
самоставлення дівчат раннього юнацького віку» (053 «Психологія»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.453.003 в Інституті психології
їм. Г.С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2;
тел./факс: +380 (44) 288-33-20). Науковий керівник, Ригель Олеся
Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
практичної психології Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка
Литвин Сергій Віталійович, асистент кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Нейропсихологічні чинники толерантності до невизначеності в осіб з
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психічною травмою», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.084 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська 64/13, ☎ (044) 239-31-41).
Науковий керівник: Малишева К. О., кандидат психологічних наук,
доцент, доцент кафедри експериментальної та прикладної психології,
факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка
Мажара Гліб Анатолійович, аспірант Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», тема дисертації: «Моделювання ірраціональної поведінки
економічних агентів на товарному ринку» (051 Економіка).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.027 у Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» (м. Київ, пр. Перемоги 37,  (044) 236-70-98). Науковий
керівник: Капустян В. О., доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедрою математичного моделювання економічних систем
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Маркова Евеліна Василівна, фахівець I категорії Мукачівського
державного університету, тема дисертації: «Соціально-економічний
розвиток малих міст регіону в умовах децентралізації», (051
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.006 у Мукачівському
державному університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26,  (03131)
2-11-09). Науковий керівник: Гоблик В. В., доктор економічних наук,
професор, перший проректор Мукачівського державного університету
Маслюк Ірина Олексіївна, аспірантка Національного університету
«Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Державне регулювання
розвитку
інвестиційного
потенціалу
сільськогосподарського
виробництва України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 79.051.001 в Національному університеті «Чернігівська політехніка»
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник:
Маргасова В. Г., доктор економічних наук, професор, проректор з
наукової роботи Національного університету «Чернігівська політехніка»
Перепелиця Наталія Олегівна, асистентка кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Бюрократія в системі сучасної демократії в концепції Ф. Фукуями»,
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.094 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська,
64/13 (044 2393141).
Науковий
керівник:
Батрименко О.В., доктор політичних наук, професор, професор
кафедри політології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Піменов Сергій Анатолійович, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Формування та реалізація ефективної бізнес-моделі підприємства»,
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.058 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
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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
Покрас Олена Семенівна, провідний менеджер зі збуту ТОВ Фірма
«Семпал Ко Лтд», тема дисертації: «Забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності
інноваційної
продукції
підприємств
приладобудування», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.002.020 в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ,
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:
Войтко С. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародної економіки Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Сахарук Богдан Сергійович, економіст з бухгалтерського обліку та
аналізу господарської діяльності ТОВ «УКР-АЛЬЯНС ЕНЕРДЖІ», тема
дисертації: «Структурування акціонерного капіталу підприємств
автомобілебудування», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.060 Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  044 239-31-41).
Науковий керівник: Баюра Д. О., доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки підприємства економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ситайло Уляна Василівна, старший викладач кафедри Національного
університету харчових технологій, тема дисертації: «Оцінювання
результативності стратегії економічної безпеки енергоринку України в
умовах євроінтеграції», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.002.021 у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ,
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:
Охріменко О. О., доктор економічних наук, професор, професор
кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Теслюк Юлія Валеріївна фізична особа підприємець, тема дисертації:
«Інституціональне
забезпечення
інноваційного
розвитку
агропромислового виробництва», (051 Економіка). Спеціалізована
вчена рада ДФ 08.804.003 в Дніпровському державному аграрноекономічному університеті (м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25
 (056) 373-70-36). Науковий керівник Гончаренко О. В. доктор
економічних наук, професор, професор кафедри економіки
Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Чебан Ірина Вікторівна, асистент кафедри глобальної економіки
Національного університету біоресурсів і природокористування
України, тема дисертації: «Формування ринку біоенергії в Україні»
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.008 у
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Національному університеті біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527-82-28). Науковий
керівник: Діброва А. Д., доктор економічних наук, професор, декан
економічного факультету Національного університету біоресурсів і
природокористування України
Шульга Таїсія Валеріївна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Зовнішня політика Литовської Республіки на прикладі міграційної та
енергетичної сфер», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.093
Київському національному університету імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239 31 41).
Науковий керівник: Пархомчук О. С., доктор політичних наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Ярмоленко Юлія Артурівна, ФОП «Ярмоленко Юлія Артурівна», тема
дисертації:
«Моделювання
транзакційного
ціноутворення
в
інформаційній економіці» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.061 у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  044 239-31-41).
Науковий керівник: Чорноус Г. О., доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
06 Журналістика
Бідун Анна Віталіївна, викладач кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Діяльність
редактора щодо створення споживчої цінності книги», (061
«Журналістика»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.062 Київського
національного університету імені Т. Шевченка, (м. Київ, вул.
Володимирська 64/13,  (044) 239 31 41). Науковий керівник: Теремко
В. І., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри
видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського
національного університету імені Т. Шевченка
Хворостина Ольга Вікторівна, керівник навчально-організаційної
групи по забезпеченню навчального процесу Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема
дисертації: «Трансмедіація новинного контенту в цифровому
медіапросторі», (061 Журналістика). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.063 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, (м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 36/1,  (044) 4814401).
Науковий керівник: Городенко Л. М., доктор наук із соціальних
комунікацій, доцент, професор кафедри соціальних комунікацій
інституту журналістики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
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07 Управління та адміністрування
Будинський Ростислав Зеновійович, генеральний директор ТзОВ
"РОСТМОСТБУД", тема дисертації: «Економічне оцінювання та
управління
бізнес-проектами
підприємств»,
(073 Менеджмент).
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.032 у Національному
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
 032 258-27-12). Науковий керівник: Шпак Н. О., доктор економічних
наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»
Єрмаченко Єгор Володимирович, викладач кафедри міжнародної
економіки
та
менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності
Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця, тема дисертації: «Формування адаптивної стратегії в
когнітивному
управлінні
підприємством»,
(073
Менеджмент).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.005 в Харківському державному
університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333
 (057) 337-85-35). Науковий керівник: Пилипенко А. А., доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і бізнесконсалтингу Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Жолобецька Марина Борисівна, старший судовий експерт
Чернігівського відділення Київського науково дослідного інституту
судових експертиз Міністерства юстиції України, тема дисертації:
«Організація бухгалтерського обліку як передумова забезпечення
сталого розвитку підприємства», (071 Облік і оподаткування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.007 в Харківському державному
університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333
 (057) 337-85-35). Науковий керівник: Акименко О. Ю., кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту Національного університету «Чернігівська
політехніка»
Зайонц Антон Валерійович, заступник директора, ТОВ «Е-ЧЕК», тема
дисертації: «Забезпечення конкурентоспроможності банків на основі
впровадження банківських інновацій», (072 Фінанси, банківська справа
та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.005
Університету банківської справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11,
 (068) 150-86-99). Науковий керівник: Гірченко Т. Д., кандидат
економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи та
фінансових технологій Навчально-наукового інституту банківських
технологій та бізнесу Університету банківської справи
Мельникова Валерія Андріївна, асистент кафедри менеджменту
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації:
«Управління
проектними
ризиками
підприємств
будівельної
промисловості», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада
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ДФ 26.002.019 в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ,
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:
Гавриш О. А., доктор технічних наук, професор, декан факультету
менеджменту та маркетингу Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Овчар Орест Андрійович, фізична особа-підприємець, тема
дисертації:
«Формування
фінансових
ресурсів
суб’єктів
господарювання у відкритій економіці України», (072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»). Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.051.003 у Львівському національному університеті імені Івана
Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82).
Науковий керівник: Демчишак Н. Б., доктор економічних наук,
професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка
Осетрова Тетяна Олександрівна, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації:
«Управління проектами на підприємстві з використанням розподілених
команд», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.024
в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий
керівник: Краснокутська Н. C., доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту та оподаткування Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Павлік Ірина Євгенівна, головний економіст ТзОВ "АйКомТех", тема
дисертації: «Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів
господарювання в аграрному секторі економіки України», (071 «Облік і
оподаткування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.008 в
Західноукраїнському національному університеті (46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник:
Швець В. Є., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри
обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана
Франка
Панченко Ольга Вікторівна, фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог) ПП «КомСервіс-Безпека», тема дисертації:
«Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності
банків в Україні», (072 Фінанси, банківська справа та страхування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.004 Університету банківської
справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11,  (068) 150-86-99).
Науковий керівник: Гірченко Т. Д., кандидат економічних наук,
професор, професор кафедри банківської справи та фінансових
технологій Навчально-наукового інституту банківських технологій та
бізнесу Університету банківської справи
Хвічія-Дуве Георгій Ревазович, фізична особа-підприємець, тема
дисертації: «Управління розвитком інноваційної інфраструктури
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підприємств
аграрного
сектора
економіки
України»,
(073 «Менеджмент»). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.004 в
Західноукраїнському національному університеті (46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник:
Погріщук Б. В., доктор економічних наук, професор, директор
Вінницького
навчально-наукового
інституту
економіки
Західноукраїнського національного університету
08 Право
Басалаєва Алла Валентинівна, викладач кафедри Національного
авіаційного університету, тема дисертації «Судовий контроль
виборчого процесу як інструмент захисту виборчого права», (081
«Право»). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.071 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ,
вулиця Володимирська, 60). Науковий керівник Смокович М. І., доктор
юридичних наук, професор, Голова Касаційного адміністративного суду
у складі Верховного Суду
Боровицький Олександр Андрійович, аспірант кафедри Донецького
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації:
«Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя»,
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.012 у Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий керівник: Турченко О.Г.,
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного,
міжнародного і кримінального права Донецького національного
університету імені Василя Стуса
Глобенко Ігор Олександрович, науковий співробітник Науководослідного
інституту
публічного
права.
Тема
дисертації:
«Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації в
Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.022 в
Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Сердюк Є.В., кандидат
юридичних наук, доцент кафедри теорії права, міжнародних та
політичних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна»
Голоботовський Василь Іванович, головний судовий експерт сектору
досліджень зброї відділу криміналістичних видів досліджень
Закарпатського
науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру МВС України, тема дисертації «Криміналістичні засади
встановлення ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепальної
зброї», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.029 в
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ,
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник:
Арешонков В.В., кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з
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проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії внутрішніх
справ
Гончар Андрій Григорович, оперуповноважений відділу розкриття
злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в м. Києві,
тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання фінансування і
матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України», (081
- Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.030 в Національній
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Андрущенко І.Г.,
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної
безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх
справ
Гусєв Олексій Юрійович, головний спеціаліст Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, тема
дисертації: «Електронні докази у цивільному процесі України», (081
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.056 в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239-31-41). Науковий керівник:
Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри цивільного процесу Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Діхтієвський
Володимир
Петрович,
аспірант
Запорізького
національного університету, тема дисертації: «Адміністративноправове регулювання доступу до публічної інформації про стан
використання природних ресурсів», (081 Право). Спеціалізована вчена
рада ДФ 17.051.017 у Запорізькому національному університеті (м.
Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; т. (061) 220-97-48). Наукові керівники:
Колпаков В. К., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного та господарського права Запорізького національного
університету; Легеза Ю. О., доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кісловський Андрій В’ячеславович, аспірант Національного
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації:
«Розробка та прийняття статутів територіальних громад міст в Україні:
проблеми теорії та практики», (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 17.051.011 у Запорізькому національному університеті (м.
Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; т. (061) 220-97-48). Науковий
керівник: Головко К. В., доктор юридичних наук, завідувач відділу
економіко-правових
досліджень
Причорноморського
науководослідного інституту економіки та інновацій
Клинчук Вікторія Іванівна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері
транспорту в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.068 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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(м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 044 239-31-41). 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
Коваленко
Богдан
В’ячеславович,
аспірант
Запорізького
національного університету, тема дисертації: «Принципи службового
права України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.012
у Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; т. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Коломоєць Т.
О., доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
Запорізького національного університету
Ковальська Марія Юріївна, старший викладач кафедри Львівського
державного університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Основи
методики розслідування бандитизму», (081 Право). Спеціалізована
вчена рада ДФ 35.725.015 у Львівському державному університеті
внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26;
тел. (097) 402-77-42). Науковий керівник: Кунтій А.І., кандидат
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та
криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ
Красногор Владислав Олександрович, помічник приватного
нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу. Тема
дисертації: «Організаційно-правові засади забезпечення нотаріальної
таємниці» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.019 в
Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Чижмарь Ю.В., доктор
юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного,
адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»
Кушнєрьов Віталій Миколайович, заступник начальника відділу
розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності
СУ ГУНП в Київській області, тема дисертації «Розумність строків як
засада кримінального провадження», (081 - Право). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.007.031 в Національній академії внутрішніх справ,
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91).
Науковий керівник: Татаров О.Ю., доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу Національної академії
внутрішніх справ
Лебединська Ольга Юріївна, фізична особа-підприємець. Тема
дисертації: «Адміністративно-правове регулювання державного аудиту
в Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.018 в
Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Суббот А.І., доктор юридичних

17

середа, 06 січня 2021 р.

наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова
Литвиненко Євген Юрійович, адвокат Адвокатського об'єднання
"Апріорі",
тема
дисертації:
«Кодифікація
адміністративного
законодавства в країнах Європейського Союзу та Україні», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.082 Київського національному
університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська,
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Вільгушинський М.
Й., доктор юридичних наук, доцент, суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ
Ліпін Юрій Олександрович, детектив Національного бюро Першого
відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу
детективів Національного антикорупційного бюро України, тема
дисертації «Розслідування заволодіння майном шляхом зловживання
службовим становищем у сфері енергетики», (081 - Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.032 в Національній академії
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Чернявський С.С., доктор
юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх
справ
Луців Михайло Степанович, начальник юридичного відділу-головний
юрисконсульт Львівського комунального підприємства «Зелене місто»,
тема дисертації: «Цивільно-правові способи захисту майнових прав
інвесторів у сфері будівництва житла», (081 Право). Спеціалізована
вчена рада ДФ 35.051.004 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-5982). Науковий керівник: Коссак В. М., доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського
національного університету імені Івана Франка
Магомедова Тетяна Михайлівна, викладач кафедри Запорізького
національного університету, тема дисертації: «Правове регулювання
використання та охорони земельних ділянок для вирощування кормів
для худоби», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.014 у
Запорізькому
національному
університеті
(м. Запоріжжя,
вул.
Жуковського, 66, тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник: Бондар О. Г.,
доктор юридичних наук, професор, перший проректор Запорізького
національного університету
Мамедова Світлана Маліківна, аспірантка Донецького національного
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Застосування
штрафних санкцій в господарських відносинах», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.015 у Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий керівник: Дорошенко Л.М.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і
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процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса
Марусевич Дмитро Олександрович, заступник начальника Менського
вiддiлу полiцiї - начальник сектору кримiнальної полiцiї ГУНП в
Чернiгiвськiй областi, тема дисертації «Адміністративно-правове
регулювання соціального захисту поліцейських», (081 - Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.033 в Національній академії
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1,
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Фещук В.В., кандидат юридичних
наук, доцент, заступник начальника Департаменту фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України
Медвідчук Ганна Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Органи адвокатського самоврядування як учасники адміністративноправових відносин: підстави, форми та особливості участі», (081
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.072 Київський
національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13, 01601, 044 239-31-41). Науковий керівник:
Бевзенко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права та процесу Інституту
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
суддя Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду
Михайський Олексій Євгенович, молодший науковий співробітник
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, тема дисертації
«Правове регулювання видобування сланцевого газу в Україні», (081 −
Право) Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.003 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: Малишева Н.Р., доктор юридичних наук, професор,
завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та
космічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
Мішегліна Валерія Миколаївна, помічник-консульнтант народного
депутата, Верховна Рада України. Тема дисертації: «Юридична
символіка: традиції та новації» (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.503.017 в Науково-дослідному інституті публічного права
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд
О.Ю., доктор юридичних наук, професор, начальник відділу
докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ
Олдак Тетяна Вадимівна, начальник відділу будівництва у сфері
житлово-комунального господарства управління будівництва та
благоустрою
у
сфері
житлово-комунального
господарства
Департаменту житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації,
тема дисертації: «Груповий позов у цивільному судочинстві України»,
(081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.026 в
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник –
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Савченко А. С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
цивільного права та процесу Харківського національного університету
внутрішніх справ
Олексій Уляна Олександрівна, асистент кафедри Національного
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації
«Фінансово-правовий аспект парламентського контролю за публічними
фінансами», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.008 в
Національному університеті «Одеська юридична академія», (65000, м.
Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048-719-87-63). Науковий керівник:
Латковська ТА., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
конституційного,
адміністративного
та
фінансового
права
Національного університету «Одеська юридична академія»
Палій Людмила Леонідівна, аспірантка Університету державної
фіскальної служби України, тема дисертації: «Форми та методи
адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки в
Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.018 у
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 66; т. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Тильчик О. В.,
доктор
юридичних
наук,
професор,
професор
кафедри
адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університету
державної фіскальної служби України
Пономаренко Віта Володимирівна, асистент кафедри Національного
університету біоресурсів і природокористування України, тема
дисертації «Кримінально-правова протидія груповому хуліганству в
Україні» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.006 в
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (01001, м.
Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник:
Кваша О.О., доктор юридичних наук, професор, провідний науковий
співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та
судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
Попова Софія Олегівна, аспірант Харківського національного
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Здійснення та захист
особистих немайнових прав юридичних осіб», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.027 в Харківському
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Жорнокуй Ю. М.,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного
права та процесу Харківського національного університету внутрішніх
справ
Рафальська Олена Володимирівна, тимчасово не працює, тема
дисертації:
«Множинність
учасників
та
інших
суб’єктів
в
адміністративному процесі», (081 Право). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.001.070 Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239-3141). Науковий керівник: Бевзенко В. М., доктор юридичних наук,
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професор, професор кафедри адміністративного права та процесу
Інституту права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, суддя Касаційного адміністративного суду в складі
Верховного Суду
Рева Юрій Олексійович, державний експерт експертної групи з
євроінтеграції
та координації політик директорату
стратегічного
планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України,
тема дисертації «Антикорупційне декларування: теорія, правове
регулювання, практика», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ
41.086.010 в Національному університеті «Одеська юридична
академія», МОН України (65000, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048)
719-87-63). Науковий керівник: Ківалов С.В., доктор юридичних наук,
професор, президент Національного університету «Одеська юридична
академія»
Тиханський Олександр Богданович, суддя Обухівського районного
суду Київської області, тема дисертації: «Врегулювання цивільного
спору за участю судді в цивільному судочинстві України», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.005 у Науково-дослідному
інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г.
Бурчака (м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;  +380442867098).
Науковий керівник: Берестова Ірина Еріївна, доктор юридичних наук,
доцент, провідний науковий співробітник відділу юрисдикційних форм
правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та
судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
Толстолуцька Марина Миколаївна, суддя Донецького окружного
адміністративного суду. Тема дисертації: «Провадження у справах з
митних спорів в адміністративному судочинстві України» (081 Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.021 в Науково-дослідному
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31).
Науковий керівник: Оніщик Ю.В., доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового
права Академії праці, соціальних відносин і туризму
Чемерис Ігор Михайлович, заступник керівника Херсонської місцевої
прокуратури, тема дисертації: «Заходи забезпечення у кримінальних
провадженнях щодо злочинів, вчинених із використанням безготівкових
операцій», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.004 у
Донецькому юридичному інституті МВС України, МВС України (87510,
Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24).
Науковий керівник: Саінчин О.С., доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри галузевого права Херсонського державного
університету
Чердинцев Юрій Герасимович, директор Одеського науководослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України,
тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання режиму
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державної таємниці в Україні», (081 - Право). Спеціалізована вчена
рада ДФ 41.086.009 в Національному університеті «Одеська юридична
академія», МОН України (65000, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048)
719-87-63). Науковий керівник: Біла-Тіунова Л.Р., доктор юридичних
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового
права Національного університету «Одеська юридична академія»
Чорна Олена Сергіївна, адвокат, тема дисертації «Кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення» (081 − Право).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.007 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:
Музика А. А., доктор юридичних наук, професор, провідний науковий
співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України
Чорноус Андрій Геннадійович, адвокат Адвокатського об'єднання
"ХІЛЛМОНТ ПАРТНЕРС", тема дисертації: «Адміністративно-правове
регулювання Національної інформаційної інфраструктури України»,
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.081 Київського
національному університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:
Вільгушинський М. Й., доктор юридичних наук, доцент, суддя Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних
справ
Шеховцова Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст відділу
сімейного та житлового права Управління цивільного та комерційного
права Департаменту приватного права центрального апарату
Міністерства юстиції України, тема дисертації: «Здійснення та захист
права дитини на належне батьківське виховання», (081 Право).
Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.028 в Харківському
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Синєгубов Олег
Васильович, доктор юридичних наук, доцент, голова Полтавської
обласної державної адміністрації
Шуберт Ернест Сергійович, провідний спеціаліст відділу розгляду
звернень громадян та надання публічної інформації Управління
розгляду звернень та організаційної роботи Департаменту державної
виконавчої служби Міністерства юстиції України. Тема дисертації:
«Підзаконна правотворчість в Україні» (081 Право). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.503.020 в Науково-дослідному інституті публічного
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник:
Чижмарь Ю.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
цивільного,
адміністративного,
господарського
права
та
правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
09 Біологія
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Борщовецька Віра Леонідівна, асистент кафедри Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації:
«Вплив різної забезпеченості ретиноїдів на активність бісфенол Адетоксикуючих ензимів», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
76.051.001 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича (м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714).
Науковий керівник: Марченко М.М., директор інституту біології, хімії та
біоресурсів, д. б. н., професор, професор кафедри біохімії та
біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича
Діденко Віталія Іванівна, завідувач Музею історії Ботанічного саду ім.
акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, тема дисертації: «Молекулярна таксономія рідкісних видів
роду волошка (Centaurea L.) секцій Phalolepis (Cass.) Dobrocz. та
Pseudophalolepis Klok. флори України», (091 Біологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.001.080 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044)
2393141). Науковий керівник: Соломаха В.А., доктор біологічних наук,
професор, завідувач лабораторії агролісомеліорації та лісових
екосистем Інституту агроекології та природокористування
Ференчук Єлена Олександрівна, аспірант Буковинського державного
медичного університету, тема дисертації: "Стан енергетичного
метаболізму та системи обміну гідроген сульфіду за умов
експериментальної нефропатії і застосування глутатіону ", (за
спеціальністю:
091
«Біологія»)
Спеціалізована
Вчена
рада
ДФ76.600.006 у Буковинському державному медичному університеті
(58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372) 551739).
Наукові керівники: Геруш І.В., к.мед.н., доцент, проректор з науковопедагогічної роботи Буковинського державного медичного університету
Юрченко Альона Вікторівна, фахівець (із взаємодії з регуляторними
органами) II категорії ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», тема дисертації: «Дія
водного екстракту лушпиння квасолі звичайної (P.vulgaris) на розвиток
експериментального ожиріння у щурів», (091 Біологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.001.078 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044)
2393141). Науковий керівник: Савчук О.М., доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри біохімії ННЦ «Інституту біології та
медицини» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
10 Природничі науки
Бусел Оксана Петрівна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Спінові хвилі в наномасштабних елементах зі структурованими
інтерфейсами в феромагнетиках та антиферомагнетиках», (104 Фізика
та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.015 в
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Національному
технічному
університеті
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Горобець О. Ю.,
доктор
фізико-математичних наук, професор, професор кафедри
загальної фізики та фізики твердого тіла Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Васильєва Антоніна Олександрівна, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Особливості структури воднево-зв’язаних кластерів та їхні
прояви в коливальних спектрах», (104 Фізика та астрономія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.089 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська,
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Дорошенко Ірина
Юріївна, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник фізичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Вінтоняк Алла Михайлівна, тимчасово не працює, тема дисертації:
«Оцінка
суспільно-географічної,
картографічної
та
географоенциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського», (103
Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.007 в
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м.
Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714). Науковий керівник:
Руденко В.П., декан географічного факультету, д. геогр. н., професор,
професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Дяченко Максим Сергійович, хімік ТОВ «НВП Укроргсинтез», тема
дисертації: «Анельовані та спіроциклічні системи на основі
ізотіазолідин-1,1-диоксидів та 1,2-тіазинан-1,1-диоксидів», (102 Хімія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.076 Київського національного
університету імені Т.Г. Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,
 (044) 2393141). Науковий керівник: Воловенко Ю. М., доктор хімічних
наук, професор, декан хімічного факультету Київського національного
університету імені Т.Г. Шевченка
Місюра Андрій Іванович, асистент кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Структура та
електрофізичні властивості полімерних композитів з упорядкованим
розподілом наповнювача», (104 Фізика та астрономія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.001.087 в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044)
2393333). Наукові керівники: Куліш М.П., доктор фізико-математичних
наук, професор, завідуючий кафедри фізики функціональних
матеріалів
фізичного
факультету
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка; Мамуня Є.П. доктор фізикоматематичних наук, професор, провідний науковий співробітник
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
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Рабош Ірина Олександрівна, спеціаліст відділу реєстрації
студмістечка Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації:
«Підвищення екологічної безпеки і моніторинг впливу об’єктів
автотранспортної інфраструктури на довкілля», (101 Екологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.022 в Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62).
Науковий керівник: Кофанова О. В., доктор педагогічних наук, кандидат
хімічних
наук,
професор,
професор
кафедри
геоінженерії
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Чумак Григорій Леонідович, інженер 1 категорії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Електромагнітно-спінові збудження
в
феритах
та
слабких
феромагнетиках», (105 Прикладна фізика та наноматеріали).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.065 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, Володимирська, 64,
 (044) 2393141). Науковий керівник: Зависляк І.В., доктор фізикоматематичних наук, професор, професор кафедри квантової
радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних
систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка
11 Математика та статистика
Остос Олександр Хосейович, математик 1 категорії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Зв’язана термомеханічна поведінка еластомерних елементів
конструкцій
із
початковими
напруженнями
при
циклічному
навантаженні», (113 Прикладна математика). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.001.044 Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044)
2393141). Науковий керівник: Жук Я. О., доктор фізико-математичних
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки
механіко-математичного
факультету
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка
Сенько Альона Володимирівна, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації:
«Розв’язання двовимірних задач руйнування при повзучості на основі
схеми МСЕ», (113 – Прикладна математика). Спеціалізована вчена
рада ДФ 64.050.023 в Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел.
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Бреславський Дмитро Васильович,
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерного
моделювання процесів та систем Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»
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Троценко Ярослав Павлович, математик 1 категорії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:
«Динамічні характеристики течії рідини в каналах змінного перерізу»,
(113 Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.064 Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141).
Науковий керівник: Маципура В. Т., доктор фізико-математичних наук,
професор, професор кафедри теоретичної та прикладної механіки
механіко-математичного
факультету
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка
12 Інформаційні технології
Газдюк Катерина Петрівна, асистент кафедри Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації:
«Моделювання динаміки елементарних багатоклітинних організмів
методом рухомих клітинних автоматів» (121 Інженерія програмного
забезпечення). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.006 в
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м.
Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714). Науковий керівник:
Остапов С. Е., завідувач кафедри програмного забезпечення
комп’ютерних систем ЧНУ імені Юрія Федьковича, доктор фізикоматематичних наук, професор
Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора науково-технічної
бібліотеки Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», тема дисертації: «Методи та інформаційна
технологія інформетрії в академічному інформаційному середовищі»,
(122 – Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.021 в
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий
керівник: Каніщева О.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Гуськова Віра Геннадіївна, аспірантка Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», тема дисертації: «Методи і моделі інтелектуального
аналізу даних для оцінювання фінансових ризиків», (122 Комп’ютерні
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.016 в Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги 37, +38(044) 204-82-62).
Науковий керівник: Бідюк П. І., доктор технічних наук, професор,
професор кафедри математичних методів системного аналізу
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Десятко Альона Миколаївна, старший викладач кафедри інженерії
програмного забезпечення та кібербезпеки Київського національного
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торговельно-економічного
університету,
тема
дисертації:
«Інформаційна управляюча система логістики підприємства торгівлі»,
(122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.007 в
Київському національному торговельно-економічному університеті
(м. Київ, вул. Кіото,  (044) 531-31-03). Науковий керівник:
Криворучко О. В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки Київського
національного торговельно-економічного університету
Ленько Василь Степанович, асистент кафедри Національного
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Методи та
засоби управління персональними знаннями в інтелектуальних
системах», (124 Системний аналіз). Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.052.030 у Національному університеті «Львівська політехніка»
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник:
Пасічник В.В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри
інформаційних систем та мереж Національного університету
«Львівська політехніка»
Павлова
Ольга
Олександрівна,
аспірантка
Хмельницького
національного університету, тема дисертації: «Агентно-орієнтована
інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого
циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу» (122
Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.005 в
Хмельницькому національному університеті (м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11, тел. (0382) 67-55-74, (096) 365-70-16). Науковий
керівник: Говорущенко Т.О., завідувач кафедри комп’ютерної інженерії
та
системного
програмування
Хмельницького
національного
університету, доктор технічних наук, професор
Собчук Андрій Валентинович, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Інформаційні технології синтезу функціонально стійкої
сенсорної мережі на основі самоорганізації її структури», (122
Комп’ютерні
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.067
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська, 64\13,  (044) 239 3141). Науковий керівник:
Кравченко Ю. В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних
технологій Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Тимець Володимир Іванович, молодший науковий співробітник
Західноукраїнського національного університету, тема дисертації:
«Методи, засоби та інформаційні технології для виявлення зворотного
гортанного нерва», (121 «Інженерія програмного забезпечення»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.006 в Західноукраїнському
національному університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
(0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: Дивак М.П., доктор
технічних
наук,
професор,
декан
факультету
комп’ютерних
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інформаційних
університету

технологій

Західноукраїнського

національного

13 Механічна інженерія
Дивдик Олександр Васильович, не працює, тема дисертації:
«Підвищення
залишкової
довговічності
елементів
авіаційних
конструкцій пластичним деформуванням матеріалу в околі отворів»,
(131 Прикладна механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.003 в
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана
Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, тел. (097) 6970226).
Науковий керівник: Ясній Петро Володимирович, д-р. техн. наук,
професор,
ректор
Тернопільського
національного
технічного
університету імені Івана Пулюя
Зворикін Володимир Леонідович, молодший науковий співробітник
ТОВ «ТЕКНОЛ», тема дисертації: «Технологічне забезпечення
процесів зварювання титанових сплавів Ті-TiB між собою і з (α + β)
титановим сплавом типу Т110 та із сталлю 12Х18Н10Т», (131
Прикладна механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.017 в
Національному
технічному
університеті
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект
Перемоги, 37 ,  +38 044 204 8262). Науковий керівник: Зворикін К. О.,
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри зварювального
виробництва
Національного
технічного
університету
України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Урсолов Олександр Ігорович, викладач Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова, тема дисертації:
«Визначення навантаження, що діє на валопровід судна при його русі
в умовах інтенсивного нерегулярного хвилювання», (13 – Механічна
інженерія; 135 – Суднобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ
38.060.001 в Національному університеті кораблебудування імені
адмірала Макарова (м. Миколаїв, пр. Героїв України 9,  (0512) 42-4280). Науковий керівник: Нєкрасов В. О., доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри теорії та проектування суден
Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова
14 Електрична інженерія
Ступак Олег Станіславович, аспірант Інституту технічної теплофізики
Національної академії наук України, тема дисертації: «Тепломасообмін
в нових енергоефективних технологіях по циклу Майсоценка», (144
Теплоенергетика).
Спеціалізована
рада
ДФ 26.224.002 в Інституті технічної теплофізики НАН України (м. Київ,
вул. Марії Капніст, 2а, (044) 456-62-82). Науковий керівник: Халатов
А.А., доктор технічних наук, професор, завідувач відділом
високотемпературної термогазодинаміки ІТТФ НАН України
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Таланін Дмитро Сергійович, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації:
«Синтез та імплементація електронної системи автоматичного
керування
паливоподачею
дизеля»,
(142
–
Енергетичне
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.022 в
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий
керівник: Прохоренко А.О., завідувач кафедри двигунів внутрішнього
згоряння, доктор технічних наук, професор кафедри двигунів
внутрішнього згоряння Харківського національного автомобільнодорожнього університету
15 Автоматизація та приладобудування
Федорчук Олександр Петрович, молодший науковий співробітник
Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
Національної академії наук України, тема дисертації: «НВЧ ферити та
композиційні резонансні елементи на їх основі з керованими
властивостями», (153 Мікро- та наносистемна техніка). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.002.014 в Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:
Білоус А. Г., доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії
твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І.
Вернадського Національної академії наук України
Хібеба Микола Григорович, асистент
кафедри технічних та
програмних
засобів
автоматизації
Національного
технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», тема дисертації: «Автоматизація процесу керування
формуванням
вуглецевих
виробів»,
(151
Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.002.013 в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ,
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:
Жученко А. І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
технічних та програмних засобів автоматизації
Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»
16 Хімічна та біоінженерія
Воронкін Андрій Анатолійович, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації:
«Полімерні нанокомпозити з нелінійно-оптичними властивостями»,
(161 – Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.050.013 в Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-
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56). Науковий керівник: Мішуров Д. О., кандидат хімічних наук, доцент,
доцент кафедри технології пластичних мас і біологічно активних
полімерів Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»
Демчук Юрій Ярославович, аспірант Національного університету
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Бітуми, модифіковані
смолами, одержаними з фенольної фракції кам’яновугільної смоли»
(161 Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ
35.052.026 в Національному університеті «Львівська політехніка» (м.
Львів, вул. Степана Бандери, 12, ☎ (032) 258-27-12). Науковий
керівник: Пиш’єв С. В., професор, доктор технічних наук, професор
кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного
університету «Львівська політехніка»
Дубенко Анастасія Вікторівна, молодший науковий співробітник
Державного вищого навчального закладу «Український державний
хіміко-технологічний університет», тема дисертації: «Інтенсифікація
процесу вилуговування ільменітових концентратів Малишевського
родовища у виробництві пігментного діоксиду титану», (161 Хімічні
технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.003 в
Державному вищому навчальному закладі «Український державний
хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; тел.
067-599-38-78). Науковий керівник: Ніколенко М.В., завідувач кафедри
аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних
засобів, доктор хімічних наук, професор, Державний вищий навчальний
заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
17 Електроніка та телекомунікації
Майкут Сергій Олексійович,
асистент кафедри Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», тема дисертації: « Фізико-топологічне моделювання
приладів з ВЧ концентрацією електромагнітного поля», (171
Електроніка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.002.024 в
Національному
технічному
університеті
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Цибульский
Л. Ю., кандидат технічних наук,
доцент кафедри електронних
пристроїв та систем Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Нгуен Ван Хиу, аспірант Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», тема
дисертації: «Метод активного апертурного синтезу для формування
радіозображень при дистанційному зондуванні з аерокосмічних носіїв»,
(172 Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада
ДФ 64.062.007 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», (м. Харків,
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вул. Чкалова, 17,  (057) 788-40-32). Науковий керівник:
Павліков Володимир Володимирович, доктор технічних наук,
старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Перевертайло Володимир Володимирович, аспірант Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського", тема дисертації: "Резонансні надвисокочастотні
системи у допробійному електричному режимі", (171 Електроніка).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.025 у Національному технічному
університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського" (м. Київ, проспект Перемоги, 37, тел.  (044) 204-82-82).
Науковий керівник: Кузьмичєв А.І., доктор технічних наук, професор,
професор кафедри електронних пристроїв та систем Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського"
18 Виробництво та технології
Гончаренко Таїса Юріївна, молодший науковий співробітник
Національного університету харчових технологій, тема дисертації
«Удосконалення технології посічених напівфабрикатів з використанням
білково-вуглеводних
композицій»,
(181
Харчові
технології).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.002 в Національному
університеті харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська, (044)
289-57-00). Науковий керівник: Топчій О.А., кандидат технічних наук,
доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного
університету харчових технологій
Зав’ялов Денис Лазарович, завідувач навчальної лабораторії
технологій оброблення деревини кафедри технологій та дизайну
виробів з деревини Національного університету біоресурсів і
природокористування України, тема
дисертації:
«Підвищення
ефективності використання низькоякісної деревини сосни звичайної»
(182 Технології легкої промисловості). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.004.003
у
Національному
університеті
біоресурсів
і
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,
 044 527 82 28). Науковий керівник: Пінчевська О. О., доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій та дизайну
виробів з деревини Національного університету біоресурсів і
природокористування України
19 Архітектура та будівництво
Буханова Катерина Сергіївна, аспірантка Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, тема
дисертації: «Гіпсобетон на низьковипальному вермикуліті з
підвищеними фізико-хімічними властивостями», (192 Будівництво та
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цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.005 у
Харківському національному університеті міського господарства імені
О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17,  (057)
707-31-92). Науковий керівник: Атинян А.О., кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри технології будівельного виробництва та
будівельних матеріалів Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова
Полянський Костянтин Валерійович, аспірант Одеської державної
академії будівництва та архітектури, тема дисертації: «Напруженодеформований стан та несуча здатність похилих перерізів
пошкоджених залізобетонних балок», (192 Будівництво та цивільна
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.002 в Одеській
державній академії будівництва та архітектури (м. Одеса, вул.
Дідріхсона, 4, тел. +(380)988012895). Науковий керівник: Клименко
Є.В., завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних
споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор
технічних наук, професор
20 Аграрні науки та продовольство
Кириченко Віталій Миколайович – тимчасово не працює, тема
дисертації
«Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою
курчат-бройлерів за збагачення комплексом наномікроелементів», (212
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»). Спеціалізована вчена
рада ДФ 64.070.001 в Харківській державній зооветеринарній академії
(вул. Академічна, 1, смт. Мала Данилівка, Дергачівський район,
Харківська область, 62341, 057)6357473). Науковий керівник – Яценко
Іван Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної
медицини Харківської державної зооветеринарної академії
Мазуренко Богдан Олександрович, асистент кафедри рослинництва
Національного університету біоресурсів і природокористування
України, тема дисертації: «Продуктивність тритикале залежно від
строків сівби та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу
України» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.002 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник:
Новицька Н. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент
кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і
природокористування України
Максимчук Руслан Тарасович, директор ДП “Берегометське
лісомисливське господарство”, тема дисертації: “Внутрішньовидова
диференціація Abies alba Mill. за структурою деревини в лісорослинних
умовах
Буковинських
Карпат”,
(205
Лісове
господарство).
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.003 в Державному закладі вищої
освіти “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул.
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Ген. Чупринки, 103, (032) 2584257. Науковий керівник: Сопушинський
І. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри
ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного
лісотехнічного університету України
Цапко Олексій Юрійович, в. о. старшого наукового співробітника
сектору досліджень умов та якості зберігання групи промислових
товарів відділу досліджень якості зберігання нафтопродуктів та
промислової групи товарів Українського державного науководослідного інституту «Ресурс», тема дисертації: «Захист деревини
інтумесцентними покриттями» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.004.004 у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,
 044 527 82 28). Науковий керівник: Пінчевська О. О., доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій та дизайну
виробів з деревини Національного університету біоресурсів і
природокористування України
21 Ветеринарна медицина
Шевчук Марія Олегівна, молода наукова співробітниця лабораторії
високоефективної рідинної хроматографії Державного науководослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та
кормових добавок, тема дисертації: «Функціональна адаптація органів
імуногенезу та системи антиоксидантного захисту курчат-бройлерів на
тлі поствакцинального стресу та за дії корегуючих факторів», (211
«Ветеринарна медицина»). Спеціалізована вчена рада ДФ°35.826.007
у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50, 
(097) 9002216). Науковий керівник: Стояновський В. Г., доктор
ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри нормальної та
патологічної
фізіології
імені
С. В. Стояновського
Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького
22 Охорона здоров’я
Алудван Махмуд Бассам (громадянин Хашимітського Королівства
Йорданія), аспірант Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця, тема дисертації: «Особливості метаболізму та роль
вітаміну D3 в терапії пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та
неалкогольною жировою хворобою печінки», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.030 в Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Комісаренко Ю.І., завідувач
кафедри
ендокринології,
доктор
медичних
наук,
професор
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Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Андрущак Андрій Васильович, аспірант Буковинського державного
медичного
університету,
тема
дисертації:
"Патогенетичне
обґрунтування корекції функціонального стану нирок та системи
кровообігу у хворих на тяжкий сепсис компенсований рідинною
ресусцитацією та дофамінергічною підтримкою", (за спеціальністю: 222
– Медицина). Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.006 у
Буковинському
державному
медичному
університеті
(58002,
м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372) 551739). Науковий
керівник: Коновчук Віктор Миколайович, доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології
(Буковинський державний медичний університет; м. Чернівці)
Ахвледіані
Гіві
Гівійович,
лікар-ендоскопіст
Комунального
некомерційного підприємства «Харківська міська лікарня 13»
Харківської міської ради, тема дисертації: ««Роль галектина-3,
інтерлейкінів-4 та 6 у механізмах розвитку ГЕРХ у пацієнтів молодого
віку з бронхіальною астмою», (222 Медицина). Спеціалізована вчена
рада ДФ 64.609.004 в Харківській медичній академії післядипломної
освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник:
Опарін О.А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної
академії післядипломної освіти
Баранова Анна Володимирівна, лікар-онколог ДУ «Інститут медичної
радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», тема
дисертації: «Хірургічні аспекти комплексного лікування хворих на тричінегативний рак молочної залози», (222 Медицина). Спеціалізована
вчена рада ДФ 64.609.005 в Харківській медичній академії
післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75).
Науковий керівник: Вінник Ю.О., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри онкологічної хірургії, променевої терапії та
паліативної допомоги Харківської медичної академії післядипломної
освіти
Бєлєвцова Юлія Юріївна, асистент кафедри Харківської медичної
академії післядипломної світи, тема дисертації: «Оптимізація лікування
місцево-поширеного раку молочної залози», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.006 в Харківській медичній
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 71179-75). Науковий керівник: Вінник Ю.О., доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії, променевої терапії
та паліативної допомоги Харківської медичної академії післядипломної
освіти
Биндю Артур Васильович, аспірант ДУ «Інститут нейрохірургії ім.
акад. А.П.Ромоданова НАМН України». Тема дисертації “ Профілактика
та лікування інтраопераційних ускладнень при кліпуванні аневризм
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головного мозку” (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.557.001 в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України»; 04050, м.Київ, вул. Платона Майбороди, буд.32;
Тел.(044) 483-36-84; Науковий керівник
– Орлов М.Ю., доктор
медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення
нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентгенопераційною
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
Бушуєва Оксана Валеріївна, асистент кафедри Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького, тема
дисертації «Оптимізація прогнозування та діагностики діабетичної
ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу». Код та назва
спеціальності – 222 «Медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ
35.600.005 у Львівському національному медичному університеті імені
Данила Галицького МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69,
тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник – Могілевський С. Ю., доктор
медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика
Волошан Олександр Олександрович, асистент кафедри, Харківський
національний медичний університет, тема дисертації: «Індивідуалізація
методів діагностики та лікування пацієнтів з одонтогенними
верхньощелепними синуситами», (221 Стоматологія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 64.600.016 в Харківському національному медичному
університеті (м. Харків, просп. Науки 4, тел. (057) 707-73-27). Науковий
керівник: Григоров С.М., доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Харківського національного медичного університету
Вязьмітінова Світлана Олексіївна, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Порушення психологічної адаптації учасників бойових дій
та принципи їх медико-психологічної адаптації в санаторно-курортних
умовах», (225 Медична психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.609.007 в Харківській медичній академії післядипломної освіти (м.
Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник:
Михайлов Б.В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри
загальної, дитячої, судової психіатрії, та наркології НМАПО ім. П.Л.
Шупика
Гончарук Віктор Степанович, викладач кафедри Української
військово-медичної академії, тема дисертації: «Хірургічна тактика у
постраждалих при торакоабдомінальних пораненнях в умовах
збройного конфлікту», (222 Медицина). Спеціалізована Вчена рада ДФ
26.717.002 в Українській військово-медичній академії (м. Київ, вул.
Московська 45/1,  (044) 280-01-43). Науковий керівник: Заруцький
Я.Л., начальник кафедри військової хірургії Української військовомедичної академії, доктор медичних наук, професор
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Городецький Олег Тарасович, аспірант Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, тема дисертації
«Патогенетичні
особливості
перебігу
пародонтиту
на
тлі
адреналінового пошкодження міокарда та їх фармакологічної корекції
корвітином». Код та назва спеціальності – 221 «стоматологія».
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.007 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66).
Науковий керівник - Регеда М. С., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри патологічної фізіології Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького
Гузак Володимир Дмитрович, аспірант Буковинського державного
медичного університету, тема дисертації: «Анатомічні особливості
структур долоні в перинатальному періоді онтогенезу людини», (за
спеціальністю: 222 – Медицина; галузь знань: 22; спеціалізація:
14.03.01 – нормальна анатомія) Спеціалізована Вчена рада ДФ
76.600.008 у Буковинському державному медичному університеті
(58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372) 551739).
Науковий керівник: Слободян О. М., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії
(Буковинський державний медичний університет; м. Чернівці)
Діденкул Наталя Василівна, аспірант кафедри акушерства та
гінекології Одеського національного медичного університету, тема
дисертації «Вітамін-D статус при плацентарній дисфункції та
внутрішньоутробному інфікуванні», (222 Медицина). Спеціалізована
вчена рада ДФ 41.600.002 в Одеському національному медичному
університеті МОЗ України (м. Одеса, вул. Валіховський провулок 2, тел.
(048) 717-89-07). Науковий керівник: Манасова Г.С., д.мед.н., професор
кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного
університету
Іванова Євгенія Володимирівна, асистентка кафедри, Харківський
національний медичний університет, тема дисертації: «Прогнозування
неонатальних аритмій з урахуванням даних добового моніторування
ЕКГ та рівнів копептіну, ішемією-модифікованого альбуміну», (228
Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.007 в Харківському
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, 
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Гончарь М. О., доктор медичних
наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії №1 та неонатології
Харківського національного медичного університету
Ковальов
Артем
Миколайович,
лікар-хірург,
Комунальне
некомерційне підприємство «Валківська центральна района лікарня»,
тема дисертації: «Лікування та профілактика розвитку гострої спайкової
тонкокишкової непрохідності», (222 Медицина). Спеціалізована вчена
рада ДФ 64.609.008 в Харківській медичній академії післядипломної
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освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник:
Борисенко В.Б., доктор медичних наук, професор, професор кафедри
ендоскопії та хірургії Харківської медичної академії післядипломної
освіти
Колесник Яна Володимирівна, асистентка кафедри дитячих
інфекційних
хвороб
Харківського
національного
медичного
університету, тема дисертації: «Удосконалення прогнозування перебігу
та виходів інфекційного мононуклеозу у дітей на підставі клінікоімунологічних проявів хвороби та структурної організації лімфоцитів
крові хворих» (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.600.008 у Харківському національному медичному університеті
(м. Харків, пр. Науки, 4, телефон 057 707 73 27). Науковий керівник:
Кузнєцов С. В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
дитячих інфекційних хвороб Харківського національного медичного
університету
Кондратюк Олександр Іванович, хірург-онколог,
Комунальне
підприємство "Полтавський обласний клiнiчний онкологiчний диспансер
Полтавської обласної ради", тема дисертації: «Оптимiзацiя тактики
хiрургiчного лiкування хворих з перфорацiєю пухлин ободової кишки»,
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.009 в
Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул.
Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Вінник Ю.О., доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії,
променевої терапії та паліативної допомоги Харківської медичної
академії післядипломної освіти
Кондратюк Тетяна Олексіївна, асистент кафедри Харківського
національного
медичного
університету,
тема
дисертації:
«Прогнозування перебігу та ускладнень гострої лімфобластної лейкемії
у дітей на підставі показників ендотеліальної дисфункції, імунітету та
білків теплового шоку» (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.600.009 у Харківському національному медичному університеті
(м. Харків, пр. Науки, 4, телефон 057 707 73 27). Науковий керівник:
Одинець Ю. В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри
педіатрії 2 Харківського національного медичного університету
Корольова Христина Олександрівна, аспірант Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації:
«Удосконалення технології хірургічного лікування неускладнених форм
варикозної хвороби нижніх кінцівок», (222 Медицина). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.003.024 в Національному медичному університеті
імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-3763). Науковий керівник: Теплий В.В., професор кафедри хірургії № 2,
доктор медичних наук, професор кафедри Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
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Корчагіна Дар'я Анатоліївна, лікар кардіолог консультативної
поліклініки, ДУ «Інститут проблем ендокриної патології імені В.Я.
Данилевського НАМН України», тема дисертації: «Оптимізація
лікування артеріальної гіпертензії у хворих з коморбідним порушенням
функції щитоподібної залози», (222 Медицина). Спеціалізована вчена
рада ДФ 64.609.010 в Харківській медичній академії післядипломної
освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник:
Целуйко В.Й., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної
академії післядипломної освіти
Косенко Катерина Олександрівна, педіатр-неонатолог відділення
інтенсивної терапії новонароджених, Комунальне некомерційне
підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської
ради, тема дисертації: «Діагностична та прогностична значимість
тригерного рецептору, що експресується на мієлоїдних клітинах, у
передчасно народжених дітей з раннім неонатальним сепсисом», (228
Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.011 в Харківській
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58,
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Клименко Т.М., доктор медичних
наук, професор, завідувач кафедри неонатології Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України
Кречун Анастасія Вадимівна, хімік ПАТ "Хімфарм завод "Червона
зірка", тема дисертації: «Вивчення біологічно активних речовин півників
угорських та розробка субстанцій на їх основі», (226 Фармація).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.005
в Національному
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;
т. 706-35-81). Наукові керівники: Ковальов В. М., доктор
фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії
Національного фармацевтичного університету та Михайленко О.О.,
кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки
Національного фармацевтичного університету
Кузьмінець Андрій Анатолійович, асистент кафедри Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, тема дисертації:
«Діагностичні
можливості
неінвазивних
біомаркерів
при
медикаментозних ураженнях кишковика у хворих на остеоартрит», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.025 в Національному
медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т.
Шевченка, 13,
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Губська О.Ю.,
завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматології
післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
Курган Анастасія Петрівна, аспірант Державного закладу «Запорізька
медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони
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здоров’я України», тема дисертації «Медико-соціальне обґрунтування
моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію
інтернет-блогом шляхом попередження проявів ризикової поведінки».
(222 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я»). Спеціалізована вчена рада
ДФ17.613.006 в державному закладі «Запорізька медична академія
післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» (м.
Запоріжжя, бульвар Вінтера 20, (061)239-07-23) Науковий керівник:
Лашкул З. В. доктор медичних наук, доцент, завідувачка кафедрою
соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та
медико-соціальної експертизи Державного закладу «Запорізька
академія післядипломної освіти МОЗ України»
Ліходієвський Володимир Володимирович, асистент кафедри
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, тема
дисертації: «Регенерація периферійного нерва за умов застосування
ниткоподібних кристалів кремнію», (222 Медицина). Спеціалізована
вчена рада ДФ 26.003.026 в Національному медичному університеті
імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-3763). Наукові керівники: Чайковський Ю.Б., завідувач кафедри гістології
та ембріології, доктор медичних наук, професор Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця; Клімовська А.І., доктор
фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу
іонно-променевої інженерії Інституту фізики напівпровідників імені
В.Є. Лашкарьова
Луцький Андрій Сергійович, асистент кафедри Харківського
національного медичного університету, тема дисертації: «Оптимізація
підтримки лютеїнової фази при екстракорпоральному заплідненні» (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.010 у Харківському
національному медичному університеті (м. Харків, пр. Науки, 4,
телефон 057 707 73 27).Науковий керівник: Лазуренко В.В., доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
№2 Харківського національного медичного університету
Лянскорунський Володимир Миколайович, асистент кафедри
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, тема
дисертації: «Обгрунтування тактики оперативного лікування пацієнтів з
множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок при тяжкій
поєднаній травмі», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ 26.003.027 в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Наукові керівники: Бур’янов О.А., професор, доктор медичних наук,
завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця; Дубров С.О.,
професор, доктор медичних наук, в.о. завідувача кафедри

39

середа, 06 січня 2021 р.

анестезіології та інтенсивної терапії Національний медичний
університет імені О.О.Богомольця
Малахова Валерія Михайлівна, асистент кафедри, Харківський
національний медичний університет, тема дисертації: «Оптимізація
діагностики та прогнозування формування бронхіальної астми у дітей з
урахуванням стану аерогематичного бар’єру легень», (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.006 в Харківському
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, 
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Макєєва Н.І., доктор медичних
наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії №2 Харківського
національного медичного університету
Мамедова Севіндж Шахін кизи, лікар акушер-гінеколог, Комунальне
некомерційне підприємство
«Міський перинатальний центр»
Харківської міської ради, тема дисертації: «Сучасні підходи до
прогнозування результатів родового акту з метою зниження частоти
оперативного розродження», (222 Медицина). Спеціалізована вчена
рада ДФ 64.609.012 в Харківській медичній академії післядипломної
освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник:
Грищенко О.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії
післядипломної освіти МОЗ України
Маража Ірина Олександрівна, аспірант, Державний заклад
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
України». Назва дисертації: «Особливості біоелектричної активності
сегментарної рефлекторної дуги спинного мозку в умовах андрогенної
недостатності», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована
вчена рада ДФ 08.601.016 у Державному закладі «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (49004, вул.
Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник:
Родинський О.Г., доктор медичних наук, професор, зав. кафедри
фізіології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»
Матюшенко Валерія Павлівна, аспірантка Державної установи
«Інститут дерматології та венерології НАМН України», тема дисертації:
«Оптимізація комплексної терапії хворих на розповсюджений псоріаз з
урахуванням асоційованих психосоматичних порушень», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.603.001 в Державній
установі «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
(м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9,  (057) 706-32-00). Науковий
керівник: Кутасевич Я. Ф., директор Державної установи «Інститут
дерматології та венерології НАМН України», доктор медичних наук,
професор
Мельник Тетяна Вікторівна, аспірантка Вінницького національного
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медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації:
«Комплексна терапія червоного плоского лишая з урахуванням рівнів
обмінних процесів та ендотоксикозу в організмі хворих», (222
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.010 в Вінницькому
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: Бондар С.А.,
завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб, доктор медичних
наук, професор Вінницького національного медичного університету ім.
М. І. Пирогова
Негрич Оксана Ігорівна, аспірант Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, тема дисертації
«Діагностика, лікування та профілактика порушень репродуктивного
здоров’я у жінок з розсіяним склерозом». Код та назва спеціальності –
222 «медицина», шифр та назва галузі знань – 22 «охорона здоровʼя».
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.009 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ
України (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66).
Науковий керівник – Пирогова В.І., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО,
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
Нехлопочин Олексій Сергійович, науковий співробітник Державної
установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН
України». Тема дисертації “Хірургічне лікування хворих з хребетноспинномозковою травмою на субаксіальному рівні” (222 Медицина).
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.557.002 в Державній установі
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»;
04050, м.Київ, вул. Платона Майбороди, буд.32; Тел. (044) 483-36-84;
Науковий керівник – Слинько Є.І., доктор медичних наук, професор,
завідувач відділення
патології спинного мозку Державної установи
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»
Оленич Любов Володимирівна, асистент кафедри Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України, тема дисертації «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби
за умов гіпотиреозу та ожиріння». Код та назва спеціальності – 222
«медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.004 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66).
Науковий керівник – Радченко О. М., доктор медичних наук, професор,
професор
кафедри
внутрішньої
медицини
№2,
Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького
Петрик Наталія Ігорівна, лікар-терапевт ТОВ «Діасервіс», тема
дисертації: «Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в
ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній
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хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування
медикаментозної корекції» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада
ДФ.17.613.003 у Державному закладі «Запорізька медична академія
післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», (м.
Запоріжжя, бульвар Вінтера 20, (061)239-07-23) Науковий керівник:
Фуштей І.М. доктор медичних наук, професор, проректор з наукової
роботи
Державного закладу «Запорізька медична
академія
післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України»
Підлісний Олексій Вікторович, старший викладач кафедри
Української військово-медичної академії, тема дисертації: «Розробка
складу та технології м’якого лікарського засобу у формі крему з
цефазоліном, декаметоксином та бензокаїном для потреб медичної
служби Збройних Сил України», (226 Фармація. Промислова
фармація). Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.717.001 в Українській
військово-медичній академії (м. Київ, вул. Московська 45/1, 
(044) 280-01-43). Науковий керівник: Шматенко О.П., начальник
кафедри військової фармації, доктор фармацевтичних наук, професор
Приймак
Христина
Василівна,
лікар-стоматолог
(дитячий),
Комунальна міська установа «Міська дитяча стоматологічна
поліклініка» м. Чернівці, тема дисертації: «Клінічна характеристика,
профілактика та лікування карієсу зубів у дітей з дитячим
церебральним паралічем», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена
рада ДФ 26.003.028 в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,
(044) 234-37-63).
Науковий керівник: Біденко Н.В., професор кафедри дитячої
терапевтичної
стоматології
та
профілактики
стоматологічних
захворювань, доктор медичних наук, професор Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
Прутіян
Тетяна
Леонідівна,
асистент
кафедри
Одеського
національного медичного університету тема дисертації «Оптимізація
діагностики, лікування та прогнозування порушень системи
остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та
ожирінням», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ
41.600.004 в Одеському національному медичному університеті МОЗ
України (м. Одеса, вул. Валіховський провулок 2, тел. (048) 717-89-07).
Науковий керівник: Ігнатьєв О. М., д.мед.н., професор, завідувач
кафедри професійної патології та функціональної діагностики
Одеського національного медичного університету
Регеда Степан Михайлович, асистент кафедри Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України, тема дисертації «Роль порушень метаболічних та імунних
процесів
у
патогенезі
розвитку
пародонтиту
в
умовах
експериментальної пневмонії та їх корекція тіотриазоліном». Код та
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назва спеціальності – 221 «стоматологія». Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.600.006 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, декан стоматологічного
факультету, Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького
Ріга Артем Сергійович, асистент кафедри, Харківський національний
медичний університет, тема дисертації: «Лікування післяопераційних
внутрішньочеревних абсцесів із застосуванням міні-інвазивних
технологій», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.600.012 в Харківському національному медичному університеті (м.
Харків, просп. Науки 4, тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Бойко
В.В., доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут
загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»
Рябий Юрій Миколайович аспірант Буковинського державного
медичного університету, тема дисертації: «Особливості морфогенезу
та топографії крижового та куприкового відділу хребтового стовпа в
пренатальному періоді онтогезу людини» (за спеціальністю: 222 –
Медицина; галузь знань: 22; спеціалізація: 14.03.01 – нормальна
анатомія.) Спеціалізована Вчена рада ДФ76.600.009 у Буковинському
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна
площа, 2, тел. (0372) 551739). Науковий керівник: Кривецький В.В.,
д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г.
Туркевича Буковинського державного медичного університету
Сидоренко Алла Володимирівна, аспірант Одеського національного
медичного університету, тема дисертації «Комплексне лікування
поєднаної патології матки: лейоміоми та аденоміозу у жінок
репродуктивного віку», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ
41.600.003 в Одеському національному медичному університеті МОЗ
України (м. Одеса, вул. Валіховський провулок 2, тел. (048) 717-89-07).
Науковий керівник: Запорожченко М. Б., д.мед.н., професор кафедри
акушерства та гінекології Одеського національного медичного
університету
Славінська Валентина Василівна, завідувач філії 6 КНП
«Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м.
Києва,
тема
дисертації:
«Клініко-лабораторне
обґрунтування
удосконалення діагностики, профілактики та лікування уражень
слизової оболонки порожнини рота у дітей з атопічним дерматитом»,
(221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.029 в
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ,
бул. Т. Шевченка, 13, (044) 234-37-63). Науковий керівник: Атноненко
М.Ю., завідувач кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти,
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доктор медичних наук, професор Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
Слуцька Тетяна Василівна, лікар педіатр ЦПМСД Дніпропетровського
району Підгородненська амбулаторія загальної практики – сімейної
медицини, тема дисертації: «Клінічні та нейроімунні особливості
перебігу
рекурентних
бронхітів
у
дітей
з
синдромом
вертебробазилярної артеріальної системи», (228 «Педіатрія»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.004 в Державному закладі
«Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства
охороні здоров’я України» (м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 20,  (061) 23907-23). Науковий керівник: Овчаренко Л.С., завідувач кафедри педіатрії
та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії Державного закладу
«Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства
охороні здоров’я України», доктор медичних наук, професор.
Снегирьова Дар’я Володимирівна, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Розробка складу і стандартизація технології комбінованого
орального розчину на основі солей магнію», (226 Фармація).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.004 в Національному
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;
т. 706-35-81). Науковий керівник: Алмакаєва Людмила Григорівна,
доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри
фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного університету
Старіков Владислав Вадимович, лікар-стоматолог-ортодонт ФОП
«Кролівець І.В.», тема дисертації: «Клініко-лабораторне обґрунтування
лікування пацієнтів з зубощелепною патологією у вертикальній площині
з застосуванням постійних магнітів (експериментально-клінічне
дослідження)», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ
64.609.013 в Харківській медичній академії післядипломної освіти (м.
Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Куцевляк
В.І., доктор медичних наук, професор, професор кафедри
ортопедичної стоматології №2 Харківської медичної академії
післядипломної освіти МОЗ України
Стрелкова Марина Ігорівна, асистентка кафедри Харківського
національного
медичного
університету,
тема
дисертації:
«Прогнозування перебігу гострого бронхіту у дітей на тлі
недиференційованої дисплазії сполучної тканини з урахуванням
генетичних факторів», (228 «Педіатрія»). Спеціалізована вчена рада
ДФ 64.600.013 в Харківському національному медичному університеті
(м. Харків, просп. Науки 4, тел.  (057) 707-73-27). Науковий керівник:
Сенаторова Г. С., доктор медичних наук, професорка, професорка
кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного
медичного університету
Тарашевська Юлія Євгеніївна, асистент кафедри Української
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медичної стоматологічної академії, тема дисертації: «Обґрунтування
реконструйованої телескопічної фіксації знімних зубних протезів
(клініко-експериментальні дослідження)» (221 – Стоматологія).
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.012 в Українській медичній
стоматологічній академії (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-7405700). Науковий керівник: Нідзельський М. Я., доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної академії
Тимченко Ганна Андріївна, асистент кафедри Харківської медичної
академії післядипломної освіти, тема дисертації: «Оптимізація
лікування хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним
обструктивним захворюванням легень на тлі гіпертонічної хвороби»,
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.014 в
Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул.
Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Кочуєва М.М., доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології
та сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної
освіти
Ткаченко Марина Вікторівна, асистентка кафедри стоматології
дитячого віку та імплантології, Харківський національний медичний
університет,
тема
дисертації:
«Обгрунтування
комплексної
профілактики та лікування хронічного генералізованого катарального
гінгівіту у дітей, хворих на муковісцидоз», (221 «Стоматологія»).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.017 в Харківському
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, тел.
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Назарян Р. С., доктор медичних
наук, професорка, завідувачка кафедри стоматології дитячого віку та
імплантології Харківського національного медичного університету
Федорів Андрій Іванович, лікар-уролог Комунального некомерційного
підприємства "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської
міської ради", тема дисертації «Клініко-патогенетичні особливості
хронічного абактеріального простатиту, зумовленого герпесвірусною
інфекцією». Код та назва спеціальності – 222 «Медицина».
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.011 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66).
Науковий керівник – Горпинченко Ігор Іванович, доктор медичних наук,
професор, завідувач відділу сексопатології та андрології ДУ «Інститут
урології»
Філімонов Роман Володимирович аспірант, Державний заклад
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».
Тема дисертації «Вибір методу регіонарної анестезії при хірургічному
лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи». Спеціалізована
вчена рада ДФ 17.613.005 в ДЗ «Запорізька медична академія
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післядипломної освіти МОЗ України» тел. (061)2390723. Науковий
керівник – Кобеляцький Ю.Ю., д.мед.н., професор, завідувач кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»
Чайка Христина, асистент кафедри, Харківський національний
медичний університет, тема дисертації: ««Діагностична і прогностична
значущість показників системи комплементу та маркерів запалення у
дітей з геморагічним васкулітом»», (228 Педіатрія). Спеціалізована
вчена рада ДФ 64.600.014 в Харківському національному медичному
університеті (м. Харків, просп. Науки 4, ((057) 707-73-27). Науковий
керівник: Макєєва Н.І., доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри педіатрії №2 Харківського національного медичного
університету
Швець Ольга Миколаївна, асистентка кафедри, Харківський
національний медичний університет, тема дисертації: «Оптимізація
лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз легенів
шляхом вивчення динаміки показників вуглеводного та ліпідного
обмінів», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.015 в
Харківському національному медичному університеті (м. Харків, просп.
Науки 4, тел.  (057) 707-73-27). Науковий керівник: Шевченко О.С.,
докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри фтизіатрії
та пульмонології Харківського національного медичного університету
23 Соціальна робота
Бутенко Надія Віталіївна, асистент кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Соціальнопсихологічні особливості сімейних уявлень про дитячу інвалідність»,
(231 Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.095 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, (м.
Київ, вулиця Володимирська 64/13,  (044)239-31-41). Науковий
керівник: Швалб Ю. М., доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Федоренко Олександра Сергіївна, тимчасово не працює, тема
дисертації: «Умови соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у
громаді», (231 – Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада ДФ
26.001.097
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141).
Науковий керівник: Чуйко О. В., доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
факультету психології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
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26 Цивільна безпека
Войтович Тетяна Мирославівна, ад’юнкт Львівського державного
університету
безпеки
життєдіяльності,
тема
дисертації:
«Вдосконалення технології “підшарового” пожежогасіння в резервуарах
з нафтопродуктами», (261 Пожежна безпека). Спеціалізована вчена
рада ДФ 35.874.001 у Львівському державному університеті безпеки
життєдіяльності (м. Львів, вул. Клепарівська, 35, тел. 067 700 32 92).
Науковий керівник: Ковалишин В. В., завідувач кафедри ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності
Шахов Станіслав Михайлович, викладач Національного університету
цивільного
захисту
України,
тема
дисертації:
«Підвищення
ефективності використання компресійної піни для гасіння пожеж класу
А» (261 Пожежна безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.003 у
Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків, вул.
Чернишевська, 94, тел. 057 7156301). Науковий керівник: Виноградов
С.А., кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри
інженерної та аварійно-рятувальної техніки Національного університету
цивільного захисту України
27 Транспорт
Куропятнік
Олексій
Андрійович,
аспірант
Національного
університету «Одеська морська академія», тема дисертації:
«Забезпечення екологічності експлуатації морських суден», (271
Річковий та морський транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ
41.106.001 в Національному університеті «Одеська морська академія»
(м. Одеса, вулиця Дідріхсона, 8,  (048) 7931672). Науковий керівник:
Сагін С.В., доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри суднових
енергетичних установок Національного університету «Одеська морська
академія»
Трофименко Анастасія Олегівна, аспірант Державного університету
інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Методи і моделі
синтезу малогабаритної контрольно-діагностичної апаратури для
технічного обслуговування засобів водного транспорту», (271 Річковий
та морський транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.005 в
Державному університеті інфраструктури та технологій (м. Київ, вулиця
Кирилівська, 9, тел.: (044) 360-62-55). Науковий керівник: Тимощук
Олена Миколаївна, доктор технічних наук, професор, директор
Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та
технологій
Чернявська Тетяна Василівна, аспірант Херсонської державної
морської академії, тема дисертації: «Метод підвищення ресурсу роботи
устаткування річкового та морського транспорту за рахунок
використання модифікованих захисних антикорозійних покриттів», (275
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Транспортні технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.006 в
Державному університеті інфраструктури та технологій (м. Київ, вулиця
Кирилівська, 9, тел.: (044) 360-62-55). Наукові керівники: Букетов
Андрій Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних
технологій та механічної інженерії Херсонської державної морської
академії;
Шарко Олександр Володимирович, д.т.н., професор,
професор кафедри транспортних технологій та механічної інженерії
Херсонської державної морської академії
28 Публічне управління та адміністрування
Дзюрах Юрій Михайлович, асистент кафедри адміністративного та
фінансового менеджменту, тема дисертації: «Державне регулювання
інвестиційної діяльності в сільському господарстві», (281 «Публічне
управління та адміністрування»). Спеціалізована вчена рада
ДФ 35.052.029 у Національному університеті «Львівська політехніка»
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник:
Подольчак Н.Ю., доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри
адміністративного
та
фінансового
менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»
Зінченко Григорій Костянтинович, аспірант Університету митної
справи та фінансів, тема дисертації: «Механізми формування публічної
політики на регіональному рівні в умовах децентралізації владних
повноважень», (281 Публічне управління та адміністрування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.006 в Університеті митної справи
та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (056)
745 55 96. Науковий керівник: Брус Т. М., кандидат наук з державного
управління, доцент, вчений секретар Університету митної справи та
фінансів МОН України
Костенко Діана Михайлівна, аспірант Національної академії
державного управління при Президентові України, тема дисертації:
«Формування мережевої архітектури публічного управління в контексті
забезпечення національної безпеки», (281 Публічне управління та
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.004 в
Національній академії державного управління при Президентові
України (м. Київ, вул. Антона Цедіка (Ежена Потьє), 20,
(044) 48121-55). Науковий керівник: Абрамов В. І., д.філос.н., професор кафедри
глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Національної академії державного управління при Президентові
України
29 Міжнародні відносини
Будз Олег Федорович, начальник відділу митного оформлення № 1
митного поста «Мостиська» Галицької митниці Держмитслужби, тема
дисертації:
«Розвиток
управління
митним
обслуговуванням
підприємств», (292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована
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вчена рада ДФ 35.052.031 у Національному університеті «Львівська
політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий
керівник: Шпак Н. О., доктор економічних наук, професор, професор
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного
університету «Львівська політехніка»
Копійка Марія Валеріївна, аспірантка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Політика
інформаційної безпеки у сучасних міжнародних відносинах», (29
Міжнародні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.085
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239 31 41). Науковий керівник:
Даниленко С. І., доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри
міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
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