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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 

Байрамов Руслан Халік огли, головний спеціаліст відділу у Управління 
у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 
адміністрації, тема дисертації: «Організаційно-управлінські основи 
розвитку неолімпійського спорту в Харківській області (на прикладі 
сумо)», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.862.001 в Харківській державній академії фізичної культури 
(м. Харків, вул. Клочківська, 99; 097-708-66-61). Науковий керівник: 
Бондар А.С., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту фізичної культури Харківської 
державної академії фізичної культури 
Бойко Ганна Анатоліївна, викладач кафедри Національного 
університету харчових технологій, тема дисертації: «Формування 
професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному 
мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій у процесі 
самостійної роботи», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.054.002 в Київському національному лінгвістичному 
університеті (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73,  044) 287-67-88). 
Науковий керівник: Ніколаєва С.Ю., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри методики викладання іноземних мов й 
інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного 
лінгвістичного університету 
Васильківський Ілля Павлович, заступник директора з навчально-
виховної роботи Київської інженерної гімназії, тема дисертації: 
«Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку» (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.006 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Сопівник Р. В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Жозе да Коста Ганна Олександрівна, аспірантка Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, тема 
дисертації: «Педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної 
школи в навчальній проєктній діяльності» (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.053.016 в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 
(м. Харків, вул. Алчевських, 29,  (057) 7003527). Науковий керівник – 
Рибалко Л. С., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 



середа, 03 лютого 2021 р. 

 
2 

педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди 
Каганцова Тетяна Миколаївна, директор КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Глухівської міської ради Сумської 
області, тема дисертації: «Професійний розвиток керівників гуртків 
фізико-математичного спрямування закладів позашкільної освіти в 
системі післядипломної освіти», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.005 у Глухівському національному 
педагогічному університеті імені Олександра Довженка (41400, Сумська 
обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел. +38(05444) 2-26-51, 2-34-
27). Науковий керівник: Грудинін Б. О., доктор педагогічних наук, доцент, 
декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
Луценко Юлія Михайлівна, тренер-викладач Федерації танцювального 
спорту України, тема дисертації: «Вдосконалення змагальних програм 
кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі з урахуванням 
рівня їх спеціальної фізичної та технічної підготовленості», (017 Фізична 
культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.862.002 в 
Харківській державній академії фізичної культури (м. Харків, 
вул. Клочківська, 99; 097-708-66-61). Науковий керівник: Мулик В.В., 
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач 
кафедри олімпійського та професійного спорту Харківської державної 
академії фізичної культури 
Любас Анжеліка Андріївна, викладач кафедри Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: 
«Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності 
майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення», (01 
Освіта/Педагогіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.006 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Микитенко Н. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Маковський Денис Олексійович, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,  
тема дисертації: «Методика формування здатності до розуміння музики 
в учнів початкової школи на уроках мистецтва» (014 – Середня освіта 
(за предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 
18.053.009 у Мелітопольському державному педагогічному університеті 
імені Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 
20:,  (0619) 44-04-64). Науковий керівник: Сегеда Н.А., доктор 
педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики музичної освіти 
та хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького 



середа, 03 лютого 2021 р. 

 
3 

Сапогов Микита Володимирович, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Формування професійно-педагогічної компетентності 
магістрантів з освітніх наук засобами Smart-технологій», (015 
Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.010 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). 
Науковий керівник: Кадемія М.М., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Трутень Аліна Вікторівна, аспірант Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, тема дисертації: 
«Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних 
закладів вищої освіти» (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.004.007 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Сопівник Р. В., доктор 
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
Шевченко Людмила Миколаївна, вчитель інформатики Шосткинського 
навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – 
ліцей Шосткинської міської ради, тема дисертації: «Підготовка майбутніх 
учителів початкової школи із застосуванням хмарних технологій у 
процесі вивчення фахових дисциплін», (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.006 у 
Глухівському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24;  +38(05444) 2-26-51). Науковий керівник: Ігнатенко О. 
В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і 
методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

 
03 Гуманітарні науки 

Варецька Ольга Олегівна, асистент кафедри Національного 
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації: «Стратегії 
і тактики критики в політичному дискурсі Німеччини й України 
(інструментально-фонетичне дослідження)», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.017 у Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, 
 (0432) 508937). Науковий керівник: Петлюченко Н. В., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової 
Водько Владислав Ігорович, вчитель історії Одеського ліцею 
«Гармонія», тема дисертації: «Ідейно-політична боротьба в церкві 
Римської Сирії 30-40- х рр. V ст.», (032 Історія та археологія). 
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Спеціалізована вчена рада – ДФ 41.051.004, в Одеському 
національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, вул. 
Дворянська, 2; тел. (067)760 54 91). Науковий керівник – 
Радзиховська О. О., кандидат історичних наук, доцент 
Громовенко Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри 
Міжнародного гуманітарного університету, тема дисертації: 
«Словотворення політичних неологізмів в українській та англійській 
мовах: зіставний аспект», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.018 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий 
керівник: Славова Л. Л., доктор філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Степаненко Катерина Василівна, викладач кафедри Київського 
університету імені Бориса Грінченка, тема дисертації 
“Неантропоморфне посередництво в англійських та українських 
казкових світах: лінгвосеміотичний аспект”, (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада – ДФ 26.054.003 в Київському національному 
лінгвістичному університеті (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73. 
Тел.(044) 287-67-88). Науковий керівник: Кравченко Н.К., доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри англійської і німецької 
філології та перекладу імені професора І. В. Корунця 
Тацакович Уляна Тарасівна, асистент кафедри ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: 
«Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності в перекладі 
українською мовою (на матеріалі англомовної художньої прози ХХ-ХХІ 
ст.)», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.010 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Ікалюк Л.М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 
Фульмес Владислав Степанович, викладач Волинської православної 
богословської академії, тема дисертації: «Церковно-релігійна і 
громадська діяльність митрополита Анатолія Дублянського», (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.006 у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 
пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий керівник: Кучерепа М.М., 
кандидат історичних наук, професор, професор кафедри історії України 
та археології Волинського національного університету імені Лесі 
Українки 

 
05 Соціальні та поведінкові науки 

Аскеров Тимур Телманович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Управління адаптаційним потенціалом підприємств роздрібної 
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торгівлі», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.004 в 
Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. 
Харків, вул. Клочкiвська, 333  (057) 337-85-35). Наукові керівники: 
Гросул В. А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та управління Харківського державного університету 
харчування та торгівлі; Черевко К. О., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальних, гуманітарних та правових дисциплін 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
Березинець Анастасія Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Інституційні засади соціальної політики України в умовах 
європейської інтеграції», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.883.007 Університету банківської справи, (м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 11,  (068) 150-86-99). Науковий керівник: Кравченко І. С., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
та соціального забезпечення Університету банківської справи 
Бурлака Євгеній Олексійович, інженер кафедри Харківського 
національного університету будівництва та архітектури, тема дисертації: 
«Управління розвитком ресурсного потенціалу підприємств залізничного 
транспорту», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.025 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). 
Науковий керівник: Чупир О. М., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування 
Харківського національного університету будівництва та архітектури 
Зайчук Катерина Анатоліївна, методист Комунального закладу вищої 
освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, тема 
дисертації: «Регулювання соціально-економічної активності на 
Західному регіональному ринку туристичних послуг (на прикладі 
Волинської області)», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 32.051.005 у Волинському національному університеті імені Лесі 
Українки (43025, м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332) 72-01-23). Науковий 
керівник: Павлова О.М., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та природокористування Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 
Козуб Сергій Олександрович, головний судовий експерт лабораторії 
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. 
проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, тема дисертації: 
«Оцінка результативності планування діяльності підприємств торгівлі», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.003 в 
Харківському державному університеті харчування та торгівлі, 
(м. Харків, вул. Клочкiвська, 333  (057) 337-85-35). Наукові керівники: 
Круглова О. А., кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки та управління Харківського державного університету 
харчування та торгівлі; Черевко К. О., кандидат юридичних наук, доцент, 
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доцент кафедри соціальних, гуманітарних та правових дисциплін 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
Нафус Інна Іванівна, аспірантка Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: «Нагромадження 
соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.017 в 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: Галушка З. І., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної 
теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Онопченко Ірина Вікторівна, аспірантка Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Ранні дисфункційні 
схеми як чинник трудоголізму вчителів», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.004 у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13, 
 (0332)72-01-23). Науковий керівник: Засєкіна Л. В., доктор 
психологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
та міжнародної співпраці Волинського національного університету імені 
Лесі Українки 
Ощипок Іван Федорович, інженер по постачанню природного газу в 
TOB «Тернопільоблгаз»,  тема дисертації: «Діяльність Святого Престолу 
у світовій політиці», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.106 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Коппель О. А., доктор історичних 
наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 
політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Сомик Олександр Миколайович, викладач кафедри Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
тема дисертації: «Регулювання економічної активності молоді на основі 
її ціннісних орієнтацій», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.014 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий 
керівник: Дороніна О. А., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 
Ставнича Наталія Ігорівна, аспірант Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації: 
«Соціальна безпека України в контексті забезпечення сталого розвитку», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.008 в Івано-
Франківському національному технічному університеті нафти і газу (м. 
Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095) 137-37-53). Науковий 
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керівник: Дзьоба О. Г., доктор економічних наук, професор, директор 
Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу 
Шмулевич Павло Володимирович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Формування організаційно-економічної стратегії сталого 
розвитку регіонального туризму», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 67.052.005 в Херсонському національному технічному 
університеті (м. Херсон, Бериславське шосе, 24, Тел. +38 (0552) 32-69-
16). Науковий керівник: Шарко М. В., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри економіки, підприємництва та 
економічної безпеки Херсонського національного технічного 
університету 

 
07 Управління та адміністрування 

Богданов Роман Ігорович, директор Територіального відділення 
Державного бюро розслідувань, м. Краматорськ, тема дисертації: 
«Формування управлінських структур у забезпеченні економічної 
безпеки підприємства». (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 29.051.003 у Східноукраїнському національному університеті імені 
Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. 
Центральний, 59А;  (050) 766-96-66). Науковий керівник: 
Овчаренко Є. І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
публічного управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
Гавенко Михайло Станіславович, директор ПП «Культтовари-
Вінниця», м. Вінниця, тема дисертації: «Формування конкурентної 
стратегії торговельного підприємства», (076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.007 в 
Хмельницькому національному університеті (м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11,  (0382) 67-55-74). Науковий керівник: Орлов О. О., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і 
торговельного підприємництва Хмельницького національного 
університету 
Денчик Оксана Русланівна, головний спеціаліст з питань фінансування 
групи реалізації проекту комунальної корпорації «Київавтодор», тема 
дисертації: «Моделі та методи інтегрованого управління ризиками 
проектів в агропромисловому комплексі», (073 «Менеджмент»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.005 Київського національного 
університету будівництва і архітектури, (м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 31, тел. (097) 247-06-47). Науковий керівник: 
Данченко О.Б., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 
комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного 
технологічного університету 
Жалдак Марина Павлівна, асистент кафедри Київського національного 
торговельно-економічного університету, тема дисертації: «Формування 
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якості натуральних шкір для дитячого взуття», (076 Підприємництво, 
торгівля та біржова торгівля). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.015 
в Київському національному торговельно-економічному університеті (м. 
Київ, вул. Кіото,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Мокроусова О.Р., 
доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та митної 
справи Київського національного торговельно-економічного 
університету 
Запривода Аліна Анатоліївна, асистентка кафедри, Київський 
національний університет будівництва і архітектури, тема дисертації: 
«Стратегічний аудит інноваційних проектів розвитку організацій в 
умовах невизначеності», (073 «Менеджмент»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.056.006 Київського національного університету будівництва 
і архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (097) 247-06-
47). Науковий керівник: Бушуєв С.Д., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри управління проектами Київського національного 
університету будівництва і архітектури 
Лісняк Андрій Євгенович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційних банків», 
(072 Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.883.006 Університету банківської справи, (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 11,  (068) 150-86-99). Науковий керівник: 
Смовженко Т. С., доктор економічних наук, професор 
Ракович Олександр Іванович, генеральний директор ТОВ ТК «Полісся-
Продукт», назва дисертації: «Формування підприємницького потенціалу 
сільських територій» (076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.083.001 у Поліському 
національному університеті (м. Житомир, бульвар Старий, 7;  (0412) 
41-37-22). Науковий керівник: Кравчук І. І., доктор економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій та адміністрування 
ім. М. П. Поліщука Поліського національного університету 
Романченко Тетяна Володимирівна, викладач Київського 
національного торговельно-економічного університету, тема дисертації: 
«Маркетингова збутова стратегія торговельної мережі», 
(075 Маркетинг). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.020 в Київському 
національному торговельно-економічному університеті (м.Київ, 
вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Ромат Є. В., 
професор, доктор наук з державного управління, професор Київського 
національного університету 
Семенов Костянтин Леонідович, викладач кафедри Хмельницького 
національного університету, тема дисертації: «Маркетинг-логістичне 
забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах», (075 
Маркетинг). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.007 в Хмельницькому 
національному університеті (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,  
 (0382) 67-55-74). Науковий керівник: Ковальчук С. В., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і 
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торговельного підприємництва Хмельницького національного 
університету 
Фітісов Андрій Миколайович, директор ТОВ «СЛАВ ФОРЕСТ», назва 
дисертації: «Ефективність екологічного менеджменту лісопромислового 
комплексу України» (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 14.083.002 у Поліському національному університеті (м. Житомир, 
бульвар Старий, 7;  (0412) 41-37-22). Науковий керівник: 
Ходаківський Є. І., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління Поліського національного університету 
Цюкало Людмила Вікторівна, начальник науково-дослідної 
лабораторії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Фінансовий механізм соціального 
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України», (072 
Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.110 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239-31-
41). Науковий керівник: Сизов А. І., кандидат економічних наук, 
начальник кафедри фінансового забезпечення військ  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Ювженко Наталія Миколаївна, економіст ТОВ «АРК-ГРУПП», тема 
дисертації: «Модернізація системи бюджетування дорожньої 
інфраструктури України», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.111 Київського 
національного університету імені  Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239-31-41). Науковий керівник: 
Лютий І. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
08 Право 

Атаманчук Людмила Романівна, адвокат Київської обласної колегії 
адвокатів, тема дисертації: «Адміністративно-правовий захист 
іноземних інвестицій в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.021 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, 
тел. (044) 455-60-30). Науковий керівник: Омельченко А. В., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового 
права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»  
Бабенко Ольга Георгіївна, викладач кафедри Донецького юридичного 
інституту, тема дисертації: «Досудове розслідування щодо 
неповнолітнього підозрюваного», (081 «Право»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 11.737.007 у Донецькому юридичному інституті МВС України, 
МВС України (87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, 
тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: Лоскутов Т.О., доктор 
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юридичних наук, доцент, професор кафедри організації досудового 
розслідування Донецького юридичного інституту 
Барліт Антон Юрійович, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Адміністративно-правовий механізм 
реалізації та захисту суб’єктивних публічних екологічних прав», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.021 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; т. (061) 
220-97-48). Наукові керівники: Коломоєць Т. О., доктор юридичних наук, 
професор, декан юридичного факультету Запорізького національного 
університету; Легеза Ю. О., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
Богатир Віктор Костянтинович, прокурор Військової прокуратури 
Одеського гарнізону Південного регіону України, тема дисертації: 
«Ліквідаційна процедура як окрема судова процедура у справах про 
банкрутство», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.005 
у Донецькому юридичному інституті МВС України (87510, Донецька 
область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий 
керівник: Деревянко Б.В., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри цивільного та господарського права Донецького юридичного 
інституту 
Вітюк Ілля Анатолійович, начальник управління департаменту 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної 
безпеки Служби безпеки України. Тема дисертації: «Європейські 
стандарти запобігання злочинності у сфері економіки» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.023 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Дідківська Г.В., доктор юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри кримінального права та кримінології Університету 
державної фіскальної служби України 
Габрелян Андрій Юрійович, аспірант Київського міжнародного 
університету. Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 
державної політики у протидії проституції» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.503.025 в Науково-дослідному інституті публічного 
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 
Литвин О.В., кандидат юридичних наук, доцент, керівник служби з 
питань надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Гостомельскої селищної ради 
Деніс Олександр Володимирович, заступник директора департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), тема дисертації 
«Адміністративно-правові основи бюджетного процесу на місцевому 
рівні в Україні», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.022 
у Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник: 
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Попова С.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
правоохоронної діяльності та поліціїстики Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
Дорошенко Владислав Анатолійович, викладач кафедри Донецького 
юридичного інституту, тема дисертації «Адміністративно-правові засади 
здійснення громадського контролю за діяльністю Національного 
антикорупційного бюро України» (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.700.023 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-
299). Науковий керівник: Василенко В. М., кандидат юридичних наук, 
доцент, заступник декана факультету № 5 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
Дубонос Костянтин Валентинович, заступник директора Державного 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, тема 
дисертації «Використання баз біометричних даних підрозділів 
Експертної служби МВС України під час розслідування кримінальних 
правопорушень», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.019 в Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Погорецький М.А., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна, аспірант Сумського державного 
університету. Тема дисертації: «Адміністративно-правові основи 
впровадження прецедентного права в системі правосуддя України» (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.025 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 
228-10-31). Науковий керівник: Гаруст Ю.В., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного, господарського права 
та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету 
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна, аспірант Сумського державного 
університету. Тема дисертації: «Адміністративно-правові основи 
впровадження прецедентного права в системі правосуддя України» (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.025 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 
228-10-31). Науковий керівник: Гаруст Ю.В., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного, господарського права 
та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету 
Калантай Майя Віссаріонівна, суддя господарського суду Харківської 
області, тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 
митних спорів», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.011 
в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: 
Гаращук В. М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
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адміністративного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
Климюк Ірина Миколаївна, викладач кафедри Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: 
«Віктимологічне моделювання наркотичної злочинності», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.024 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник: Корнякова Т.В., 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного і 
кримінального права Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара 
Колосов Ілля Вадимович, юрисконсульт, ПП "Колосов В.А.", тема 
дисертації: «Процедурні та процесуальні норми як інструмент 
запобігання та вирішення трудових спорів», (081 «Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.010 в Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 
тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Слюсар А. М., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Крупник Роман Володимирович, суддя Господарського суду 
Львівської області, тема дисертації: «Охорона та захист майнових прав 
власника (володільця) у разі примусового вилучення земельної ділянки: 
цивільно-правовий аспект», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.051.005 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий 
керівник: Юркевич Ю. М., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри цивільного права та процесу Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Малихіна Влада Володимирівна, суддя Самарського районного суду 
м. Дніпропетровська, тема дисертації: «Організаційно-правове 
забезпечення адміністративного судочинства в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.006 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Дніпров О.С., доктор 
юридичних наук, керівник Апарату Офісу Президента України 
Марцинкевич Сергій Анатолійович, суддя Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області. Тема дисертації: «Правові 
засади забезпечення позову в адміністративному судочинстві» (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.024 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 
228-10-31). Науковий керівник: Самсін І.Л., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та 
фінансового права Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова 
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Маткевич Юрій Юрійович, офіцер діючого резерву департаменту 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної 
безпеки Служби безпеки України. Тема дисертації: «Міжнародне 
співробітництво у сфері запобігання контрабанді» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.027 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Мудряк Т.О., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету 
державної фіскальної служби України 
Можечук Люся Василівна, старший науковий співробітник відділу 
організації наукової роботи Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Правове регулювання 
пенсійного забезпечення працівників освіти в Україні», (081 «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.006 у Донецькому юридичному 
інституті МВС України (87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. 
Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: Клемпарський М.М., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, 
трудового права та права соціального забезпечення Донецького 
юридичного інституту 
Новіченко Андрій Васильович, начальник Коломацького відділення 
поліції Валківського відділу поліції  ГУНП  в Харківській області, тема 
дисертації «Адміністративно-правове забезпечення протидії 
нелегальній (незаконній) міграції в Україні», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.025 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник: Бандурка О. М., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
держави і права Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
Олійник Софія Дмитрівна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Правове 
регулювання трудової дисципліни за законодавством України», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.073 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця 
Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник: Іншин М.І., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Оніщук Ольга Миколаївна, заступник Міністра юстиції України з питань 
державної реєстрації, Міністерство юстиції України, тема дисертації: 
«Зловживання батьківськими правами», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.500.004 у Науково-дослідному інституті приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака (м. Київ, вул. М. 
Раєвського, 23-А;  +380442867098). Науковий керівник: Біленко М. С., 
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного, 
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цивільного та комерційного права Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Панченко Ірина Сергіївна, директор з юридичних та економічних 
питань ТОВ «ТД «Фінпром»», тема дисертації: «Процедура 
нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого 
майна», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.099 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Фурса С. Я., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, 
судоустрою Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Полях Наталія Анатоліївна, суддя Харківського окружного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Застосування практики 
Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві 
України», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.012 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: 
Лученко Д. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
Попельнюк Назар Вікторович, начальник відділу Головного 
управління внутрішньої безпеки СБУ. Тема дисертації: «Кримінологічна 
характеристика злочинності у сфері державного експертного контролю» 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.028 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 
228-10-31). Науковий керівник: Дідківська Г.В., доктор юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології 
Університету державної фіскальної служби України 
Почтова Євгенія Сергіївна, старший інспектор відділу моніторингу та 
аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції в 
Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції, тема 
дисертації: «Організація й тактика проведення слідчих (розшукових) дій 
в умовах ризику інфікування ВІЛ-інфекцією або туберкульозом», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.005 у 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (49000, 
м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: 
Плетенець В.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 
Пунтус Денис Андрійович, секретар судового засідання 
Господарського суду Харківської області, тема дисертації: «Правове 
регулювання масового вивільнення працівників з ініціативи 
роботодавця», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.074 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
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вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Арсентьєва О.С., кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного 
факультету Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля 
Сало Андрій Богданович, суддя Рівненського окружного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Співвідповідач у 
адміністративному процесі (процесуальна співучасть)», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.025 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (МОН України) (79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12, кім. 207 головного корпусу,  т. (032)2582712). Науковий керівник: 
Бортник Н. П., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового 
інституту права, психології та інноваційної освіти Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Стегній Роман Романович, консультант-експерт ЦСО "А" СБУ. Тема 
дисертації: «Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з 
розголошенням державної таємниці» (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.503.026 в Науково-дослідному інституті публічного права 
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Дідківська 
Г.В., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 
права та кримінології Університету державної фіскальної служби 
України 
Ткаченко Юлія Олегівна, адвокат, тема дисертації: «Держава та її 
органи як суб’єкти права соціального забезпечення», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.009 в Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 
тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Москаленко О.В., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди 
Ткаченко Марія Олегівна, юрисконсульт, ТОВ «Горизонт-СМ», тема 
дисертації: «Мирова угода і примирні процедури в цивілістичному 
процесі», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.098 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Фурса С. Я., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, 
судоустрою Інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Філоретова Марія Вікторівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту адміністративними судами», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.090 Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601, 044 239-31-41). Науковий керівник: 
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Смокович М.І,, доктор юридичних наук, професор кафедри 
адміністративного права та процесу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Голова Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду 
Хмиз Мар’яна Василівна, аспірант  Львівського національного 
університету імені Івана Франка, тема дисертації: «Кримінальна 
відповідальність за вимагання неправомірної вигоди», (081 «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.140.001 Закладу вищої освіти 
«Львівський університет бізнесу та права», (м. Львів, вул. 
Кульпарківська, 99, 79021, тел. (032) 292-87-08). Науковий керівник:  
Марін О. К., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
права і кримінології Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
Цятковська Альбіна Миколаївна, провідний фахівець відділу 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, тема 
дисертації: «Конституційно-правові засади євроінтеграційної стратегії 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.020 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, тел. (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Колодій А. М., доктор юридичних наук, професор, 
директор ННІ ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 
Чернявська Богдана Вадимівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення  реалізації 
приватними особами права на свободу об’єднання у громадські 
організації в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.083 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченко, (м. Київ,  вул. Володимирська, 64/13, 01601, 044 239-31-41). 
Наукові керівники: Мельник Р. С., доктор юридичних наук, професор 
кафедри адміністративного права та процесу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка;   Бернгард Шлоер, доктор 
юридичних наук, доцент кафедри службового та медичного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Юзіков Георгій Станіславич, провідний спеціаліст з юридичної роботи 
Управління правової підтримки у м. Київ Акціонерного товариства 
комерційний банк «ПриватБанк» (Головний офіс), тема дисертації: 
«Концептуальні засади теорії та практики запобігання злочинності у 
контексті світових процесів глобалізації», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.700.029 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-
299). Науковий керівник: Корнякова Т.В., доктор юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри адміністративного і кримінального права 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
Юзько Тетяна Миколаївна,  викладач правових дисциплін, кафедра 
соціально-економічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти 
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«Барський гуманітарно-педагогічний коледж», тема дисертації: «Захист 
права на життя працівника у сфері праці», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.075 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 60,  (044) 
2393141). Науковий керівник: Гетьманцева Н.Д., доктор юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

 
09 Біологія 

Гахраманова Малахат Джаміль кизи,  директор, головний лікар клініки 
«Наргіз», м.Баку, Республіка Азербайджан, тема дисертації: 
«Імуномодуляторні властивості збору лікарських рослин з 
гепатопротекторною, жовчогінною на протизапальною дією», (091 
Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.101 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Сківка Л.М., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 
мікробіології та імунології  Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Дмитрик Віктор Васильович, молодший фахівець з реєстрації ТОВ 
«АББОТТ УКРАЇНА», тема дисертації: « Дисбаланс системи протеолізу 
за патології раку сечового міхура», (091 Біологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.079 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 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

 
10 Природничі науки 

Валігура Каріна Віталіївна, провідний інженер відділу каталітичних 
окисно-відновних процесів, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. 
Писаржевського, тема дисертації: «Вплив складу оксидних систем на 
основі Mg(ІІ), Al(ІІІ), Zr(IV) на їх каталітичні властивості в процесах 
газофазного перетворення етанолу та 1-бутанолу з подвоєнням 
вуглецевого ланцюга», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.190.001 в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України 
(м. Київ, проспект Науки 31,  (044) 525-62-22). Науковий керівник: 
Соловйов С.О., доктор хімічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу каталітичних окисно-відновних процесів, Інститут 
фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського 
Данько Олександр Володимирович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Кероване формування та аналіз оптичних зображень у 
розупорядкованих середовищах», (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.088 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
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Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Коваленко А. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 
кафедри нанофізики та наноелектроніки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Соловій Христина Михайлівна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Комбіновані біологічно-
адсорбційні методи очищення поверхневих та стічних вод», (101 
Екологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.038 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 
12,  (032) 258-27-12). Науковий керівник: Мальований М.С., доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 
збалансованого природокористування Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Чернов Анатолій Петрович, науковий співробітник 
відділу ДУ «Національний антарктичний науковий центр», тема 
дисертації: «Георадарний метод при вирішенні задач інженерної 
геофізики, гідрогеології, гляціології», (103  Науки про Землю). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.091 Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Вижва С. А., доктор геологічних 
наук, професор, директор ННІ Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
11 Математика та статистика 

Луньова Марія Валентинівна, старший лаборант кафедри 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. Тема дисертації: «Моделювання внутрішніх 
хвильових процесів у шаруватих рідинах» (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.004 у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, тел. (0522)32-08-89). 
Науковий керівник: Авраменко О.В., доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та 
економіки Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка 
Сатур Оксана Романівна, аспірантка Інституту математики, тема 
дисертації: «Аналiз поведiнки траєкторiй в моделях складних 
динамiчних систем з притягальною взаємодiєю», (111 Математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.206.001 в Інституті математики НАН 
України (м. Київ, вул. Терещенківська, 3, 01024  Київ-4,  Україна, 235-13-
35). Науковий керівник: Кошманенко В. Д., доктор фізико-математичних 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичної 
фізики Інституту математики 

 
12 Інформаційні технології 
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Войцеховська Марія Михайлівна, викладач кафедри Національного 
університету «Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Інформаційна 
технологія оцінювання рівня культури інформаційної безпеки 
організації», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 79.051.002 в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник: 
Дорош М.С., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 
інформаційних технологій та програмної інженерії Національного 
університету «Чернігівська політехніка» 
Колонко Маттіас Ханс Георг, науковий співробітник та лектор 
Університету прикладних наук м. Аугсбург, тема дисертації: «Мова 
концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі 
багатоваріантною персистентністю», (122 – Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.012 в Одеському національному 
політехнічному університеті (м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 048) 705-
73-88). Наукові керівники: Арсірій О. О., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського 
національного політехнічного університету; Мюлленбах Сабине, доктор, 
професор факультету комп’ютерних наук Університету прикладних наук 
м. Аугсбург 

 
13 Механічна інженерія 

Березовецька Оксана Георгіївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для 
доїльних установок», (133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 36.814.004 у Львівському національному аграрному 
університеті (м. Дубляни Жовківського району Львівської області, 
вул. В. Великого, 1,  (032) 224-29-16). Науковий керівник: Сиротюк В. 
М., кандидат технічних наук, професор, професор кафедри 
електротехнічних систем Львівського національного аграрного 
університету 
Гречаний Олексій Миколайович,  викладач кафедри Запорізького 
національного університету, тема дисертації «Удосконалення моделей 
надійності елементів механічних систем при їх комплексному 
пошкодженні на прикладі ресурсу прокатних валків і їх приводу», (133 
Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена  рада ДФ 08.084.001 
в Національній металургійній академії України, (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 
4, т. 050-237-86-88). Науковий керівник:  Білодіденко С.В. завідувач 
кафедри машин та агрегатів металургійного виробництва,  доктор 
технічних наук, професор,  професор кафедри Національної 
металургійної академії України 
Козішкурт Євген Миколайович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Технологічний процес одержання виливків із алюмінієвих сплавів 
литтям під низьким тиском на основі використання зовнішніх впливів», 
(136 – Металургія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.001 в 
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Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса, 
проспект Шевченка, 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник: 
Лисенко Т. В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
технології та управління ливарними процесами Одеського 
національного політехнічного університету 
Кондаков Андрій Вадимович, аспірант Черкаського державного 
технологічного університету, тема дисертації: «Технологічне 
забезпечення керованого формування параметрів поверхневих шарів 
сталей при електроерозійній обробці дротяним електродом», 
(131 Прикладна механіка). Спеціалізована вчена ради – ДФ 73.052.007, 
Черкаський державний технологічний університет, (м. Черкаси, бул. 
Шевченка, 460, 18006, +38(097)6439091. Науковий керівник – 
Осипенко В. І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління 
Черкаського державного технологічного університету 
Сподоба Олександр Олексійович, асистент кафедри Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, тема 
дисертації: «Оптимізація режимів руху крана-маніпулятора з 
гідроприводом» (133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.004.005 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Ловейкін В. С., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 
15 Автоматизація та приладобудування 

Булавінець Тетяна Олександрівна, асистент кафедри Національного 
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Фотодинамічні 
властивості наноструктур в умовах плазмонного резонансу для 
біомедичних застосувань», (153 Мікро- та наносистемна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.027 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). 
Науковий керівник: Бобицький Я. В., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри фотоніки Національного університету «Львівська 
політехніка» 
Колобродов Микита Сергійович,  молодший науковий співробітник 
кафедри Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації: 
«Підвищення ефективності когерентних оптичних спектроаналізаторів», 
(152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.029 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Тимчик Г.С., доктор технічних наук, професор, декан 
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приладобудівного факультету Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Лапханов Ерік Олександрович, молодший науковий співробітник 
відділу Інституту технічної механіки, тема дисертації: «Розробка 
методичних підходів для синтезу алгоритмів керування відведенням 
космічного апарата із застосуванням аеромагнітної системи 
відведення», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.003 в Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 
72, тел. 374-98-00). Науковий керівник: Алпатов А. П., доктор технічних 
наук, професор, завідувач відділу системного аналізу та проблем 
керування Інституту технічної механіки 

 
17 Електроніка та телекомунікації 

Абакумова Анастасія Олександрівна, аспірантка Національного 
авіаційного університету, тема дисертації: «Методи моніторингу та 
підвищення якості надання послуг стільникових мереж зв’язку», (172 
Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.062.001 в Національному авіаційному університеті (м. Київ, 
проспект Любомира Гузара, 1,  (044) 406-79-01). Науковий керівник: 
Одарченко Р. С., доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри  
телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного 
авіаційного університету 

 
18 Виробництво та технології 

Богомаз Ольга Петрівна, асистент кафедри ДВНЗ "Донецький 
національний технічний університет", тема дисертації: «Обґрунтування 
параметрів технології використання геотермальної енергії для 
інтенсивної рекультивації деградованих територій гірничих 
підприємств», (184 Гірництво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.052.001 у ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", 
(м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2,  (0623) 52-17-90. Науковий керівник: 
Костенко В.К., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
природоохоронної діяльності ДВНЗ "Донецький національний технічний 
університет" 
Вінніченко Інна Миколаївна, директор ТОВ «УАДЖЕТ», тема 
дисертації «Удосконалення масообмінних процесів у культуральних 
середовищах зі змінними осмотичними тисками в харчових і 
мікробіологічних виробництвах», (181 Харчові технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.003 в Національному університеті 
харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська, 68, ☎ (044) 289-57-
00). Науковий керівник: Шевченко О. Ю., доктор технічних наук, 
професор, ректор Національного університету харчових технологій 
Гончар Юлія Миколаївна, викладач Відокремленого структурного 
підрозділу «Київський торговельно-економічний фаховий коледж 
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Київського національного торговельно-економічного університету», тема 
дисертації: «Технологія напівфабрикату на основі низьколактозної 
молочної сироватки», (181 «Харчові технології»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.055.014 в Київському національному торговельно-
економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, тел. (044) 531 31 03). 
Науковий керівник: Гніцевич В.А., доктор технічних наук, професор 
кафедри технології та організації ресторанного господарства Київського 
національного торговельно-економічного університету 
Дзигар Ольга Олександрівна, тимчасово не працює, тема дисертації 
«Удосконалення технології крекерів з додаванням поліпшувача 
протеолітичної дії, амарантового борошна та пряно-ароматичної 
сировини», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.058.004 в Національному університеті харчових технологій (м. Київ, 
вул. Володимирська, 68, ☎ (044) 289-57-00). Науковий керівник: 
Оболкіна В, І. доктор технічних наук, професор 
Кириченко Антон Миколайович, майстер виробничого навчання, 
Київський національний університет технологій та дизайну, тема 
дисертації: «Удосконалення  системи подачі нитки круглов’язальних 
машин великого діаметру на основі стабілізації натягу» (182 Технології 
легкої промисловості). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.012 в 
Київському національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Щербань В.Ю., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою 
комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету 
технологій та дизайну 
Матвійчук Іван Олександрович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Планування підземного простору 
мегаполісів в змінному геологічному середовищі», (184 Гірництво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.023 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Гайко Г. І., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри геоінженерії Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Рибчук Лариса Анатоліївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Технологія оздоблювальних напівфабрикатів з молочною сироваткою 
сухою демінералізованою», (181 Харчові технології). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.055.013 в Київському національному торговельно-
економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото,  (044) 531-31-03). 
Науковий керівник: Кравченко М. Ф., доктор технічних наук, професор 
кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
19 Архітектура та будівництво 
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Бобошко Степан Геннадійович, ФОП Бобошко Степан Геннадійович, 
тема дисертації: «Напружено-деформований стан ділянок з перехідною 
жорсткістю на підходах до мостів», (192 Будівництво та цивільна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.004 в Дніпровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Науковий 
керівник:  Марочка В.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри транспортної інфраструктури Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
Кашуба Оксана Мирославівна, асистент кафедри Національного 
університету "Львівська політехніка", тема дисертації: "Архітектурно-
просторова організація автомобільних пунктів пропуску на західних 
кордонах України", (191 Архітектура та містобудування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ35.052.035 в Національному університеті "Львівська 
політехніка" (м.Львів, вул. Ст.Бандери 12, тел. (032)2582712). Науковий 
керівник: Габрель М.М., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри архітектурного проектування Національного університету 
"Львівська політехніка" 
Сусак Тетяна Олегівна, фахівець І категорії НДЧ Львівського 
національного аграрного університету, тема дисертації: 
«Удосконалення методики грошової оцінки земель несільськогосподар-
ського призначення», (193 Геодезія та землеустрій). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 36.814.005 у Львівському національному аграрному 
університеті (м. Дубляни Жовківського району Львівської області, 
вул. В. Великого, 1,  (032) 224-29-16). Науковий керівник: 
Ступень М. Г., доктор економічних наук, професор 

 
20 Аграрні науки та продовольство 

Кухнюк Оксана Володимирівна, аспірантка Уманського національного 
університету садівництва, тема дисертації: «Агробіологічні умови 
формування врожайності овочів і картоплі у Правобережному Лісостепу 
України», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.005 в 
Уманському національному університеті садівництва, (Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Інститутська, 1,  (04744) 3-20-11). Науковий керівник: 
Улянич О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 
кафедри овочівництва Уманського національного університету 
садівництва 
Коновалова Віра Миколаївна,  заступник директора з наукової роботи 
Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції 
Інституту зрошуваного землеробства, тема дисертації: «Насіннєва 
продуктивність сортів льону олійного залежно від умов зволоження та 
удобрення на півдні України», (201 – Агрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 67.379.001 Інституту зрошуваного землеробства НААН, 
(м. Херсон, сел. Наддніпрянське, 73483,  +38 (050) 278 73 73. 
Науковий керівник: Боровик В. О., кандидат сільськогосподарських наук, 
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старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
селекції Інституту зрошуваного землеробства 
Котов Борис Сергійович, науковий співробітник відділу біотехнології, 
овочевих культур та картоплі Інституту зрошуваного землеробства, тема 
дисертації: «Адаптивна здатність сортів картоплі при вирощуванні в 
умовах in vitro та двоврожайною культурою на півдні України», (201 – 
Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.379.002 в Інституті 
зрошуваного землеробства НААН, (м. Херсон, сел. Наддніпрянське, 
73483,  +38 (050) 278 73 73. Науковий керівник: Балашова Г. С., доктор 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, 
завідувачка відділу біотехнології, овочевих культур та картоплі Інституту 
зрошуваного землеробства 

 
21 Ветеринарна медицина 

Яремчук Василина Юріївна, асистентка кафедри Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького, тема дисертації: «Ефективність лікування і 
профілактики за гепатозу курей-несучок», (211 «Ветеринарна 
медицина»). Спеціалізована вчена рада ДФ°35.826.010 у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). 
Науковий керівник: Слівінська Л. Г., докторка ветеринарних наук, 
професорка, завідувачка кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 
діагностики Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 
Туль Олександра Іванівна, завідувачка навчально-наукової 
лабораторії Полтавської державної аграрної академії, тема дисертації: 
«Патоморфологічна характеристика факторних інфекцій ящірки 
прудкої», (211 «Ветеринарна медицина»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ°35.826.008 у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. 
Пекарська, 50,  (097) 9002216). Науковий керівник: Киричко Б. П., 
доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та 
акушерства Полтавської державної аграрної академії 
Закревська Марта Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Морфологія залоз внутрішньої секреції у кролів з різними 
типами автономного тонусу», (211 «Ветеринарна медицина»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.826.009 у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). 
Науковий керівник: Тибінка А. М., доктор ветеринарних наук, професор 
кафедри нормальної та патологічної морфології та судової ветеринарії 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького 
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22 Охорона здоров’я 
Астахова Олена Василівна, аспірантка Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Патогенетичні аспекти лікування безпліддя у жінок репродуктивного 
віку з оваріковарікоцеле», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.600.013 в Вінницькому національному медичному університеті ім. 
М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий 
керівник: Григоренко А.М., доцент кафедри акушерства та гінекології 
№2, доктор медичних наук, доцент Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Бойко Аліна Володимирівна, асистент кафедри Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, тема 
дисертації: «Оптимізація профілактики серцево-судинних захворювань 
у хворих на псоріатичний артрит в первинній медичній допомозі» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.011 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Хіміон Л. В., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика 
Бурдей Артем Вячеславович, лікар-офтальмолог ТОВ "Британський 
офтальмологічний центр", тема дисертації: «Діагностична значимість 
делеційного поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази (GSTM1 і 
GSTT1) у розвитку та прогресування первинної відкритокутової 
глаукоми» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.007 у 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Риков С. О., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика 
Виваль Микола Богданович, молодший науковий співробітник ДУ 
«Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
Національної академії медичних наук України», тема дисертації: 
«Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку у пацієнтів із 
черепно-мозковою травмою» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.010 у Національній медичній академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Поліщук М. Є., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Гичка Катерина Миколаївна, лікар невролог КНП ЛОР «Львівська 
обласна клінічна лікарня», тема дисертації «Розсіяний склероз: 
дослідження коморбідної патології та розробка діагностично-
прогностичних критеріїв з використанням гліканових маркерів 
імуноглобулінів». 222 «медицина», Спеціалізована вчена рада ДФ 
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35.600.008 у Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, 
тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник – Негрич Т. І., доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри неврології, Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького 
Глушко Алевтина Сергіївна, викладач-стажист кафедри Сумського 
державного університету, тема дисертації: «Удосконалення діагностики 
та комплексного лікування хворих на вугрову хворобу у коморбідності з 
демодекозом та дискінезією жовчного міхура», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.010 у Сумському державному 
університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, (0542) 33-53-45). 
Науковий керівник: Мелеховець О.К., кандидат медичних наук, доцент, 
доцент кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології 
Сумського державного університету 
Горголь Костянтин Олегович, асистент кафедри Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, тема 
дисертації: «Молекулярно-генетичні основи діагностики захворювань 
пародонту в осіб молодого віку» (221 Стоматологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.613.008 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 
(044) 205-48-01). Науковий керівник: Білоклицька Г. Ф., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика 
Грицун Ярослав Петрович, асистент кафедри Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Клініко-імунологічне та біохімічне обґрунтування 
застосування антиоксидантів у хворих на склерому», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.011 в Вінницькому національному 
медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 
(0432) 55-37-35). Науковий керівник: Кіщук В. В., завідувач кафедри 
ЛОР-хвороб, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Данукало Максим Вікторович, асистент кафедри Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Патогенетичні особливості морфо-функціонального стану структур 
дорсального комплексу n. vagus та locus coeruleus при 
експериментальній артеріальній гіпертензії різного ґенезу», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.019 у Запорізькому 
державному медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського, 26; (061)224-64-69). Науковий керівник: Ганчева О. В., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 
фізіології з курсом нормальної фізіології Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України 
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Дорога Олена Петрівна, лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації 
Центру жіночого здоров'я Державної наукової установи "Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного 
управління справами, тема дисертації: «Клініко-морфологічне 
обґрунтування гормонотерапії лейоміоми матки у жінок репродуктивного 
віку» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.009 у 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Яроцька І. В., кандидат медичних наук, доцент, доцент 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Дуда Людмила Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Клініко-епідеміологічна характеристика та сучасні етапи 
формування найбільш поширених алергічних захворювань у дітей – 
мешканців міста Києва та Київської області» (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.014 у Національній медичній 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Охотнікова О. М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
педіатрії № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика 
Ісаченко Марія Ігорівна, асистент кафедри Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Характеристика маркерів 
ремоделювання міокарда лівого шлуночка і стану системи оксиду азоту 
при фізіологічних впливах та експериментальних патологічних станах», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.020 у 
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м. 
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; (061)224-64-69). Науковий 
керівник: Колесник Ю. М., доктор медичних наук, професор, ректор 
Запорізького державного медичного університету  
Іщенко Владислав Анатолійович, лікар офтальмолог відділення 
мікрохірургія ока,  Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна 
клінічна офтальмологічна лікарня". Назва дисертації: «Діагностична та 
прогностична цінність дослідження адипокінів у пацієнтів із діабетичною 
ретинопатією за цукрового діабету 2 типу», (22 Охорона здоров’я, 222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.017 у ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України» (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-
48,). Науковий керівник: Сердюк В.М., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри офтальмології ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Калашник Кирило Вадимиович, асистент кафедри Запорізького 
державного медичного університету, тема дисертації: «Діагностична 
значимість поліморфізму генів інтерлейкінів в розвитку змішаної 
кріоглобулінемії при хронічному гепатиті С та прогнозуванні 



середа, 03 лютого 2021 р. 

 
28 

ефективності противірусного лікування», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.021 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського, 26;  (061)224-64-69. Науковий керівник: 
Рябоконь Ю. Ю., доктор медичних наук, професор, декан факультету 
післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету 
Корицький Анатолій Григорович, завідуючий відділенням КНП 
«Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», тема дисертації: 
«Особливості морфологічних змін у нирках щурів за умов гострого та 
хронічного отруєння ацетилсаліциловою кислотою», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.014 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Герасимюк І. Є., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського 
Корпусенко Олена Ігорівна, аспірант ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України». Назва дисертації: 
«Обґрунтування методів передопераційного планування та хірургічного 
лікування дефектів покривних тканин», (22 Охорона здоров’я, 222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.018 у ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України» (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-
48,). Науковий керівник: Слєсаренко С.В., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри загальної хірургії ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Мошенець Катерина Іванівна, асистент кафедри ДЗ  
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України». Назва дисертації: «Варіабельність ритму серця та 
артеріальний тиск у хворих на цукровий діабет», (22 Охорона здоров’я, 
222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.019 у ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України» (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-
48,). Науковий керівник: Перцева Н.О., доктор медичних наук, професор, 
зав. кафедри ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України» 
Мудра Уляна Олегівна, аспірант кафедри Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Клініко-біохімічні та термографічні критерії оцінки перебігу 
подагри і вдосконалення лікування при поєднанні її з неалкогольним 
стеатогепатитом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.601.016 у Тернопільському національному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Андрейчин С.М., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої 
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медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського 
Надрага Богдана-Степана Олександровича, ФОП «Надрага Богдан - 
Степан Олександрович», тема дисертації «Морфофункціональні, 
лектино- та імуногістохімічні  характеристики ішемії / інфаркту міокарда 
в експерименті та на матеріалі автопсій». 222 «медицина». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.003 у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького  МОЗ України, (79010 
м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник  - 
Луцик О. Д., доктор медичних наук, професор кафедри гістології, 
цитології та ембріології, Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького 
Нікіфорова Олена Сергіївна, аспірант Української медичної 
стоматологічної академії, тема дисертації: «Клініко-патогенетичні 
особливості процесів хронізації мігрені та шляхи їх корекції у пацієнтів з 
абдомінальним ожирінням» (222 – Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 44.601.014 в Українській медичній стоматологічній академії (м. 
Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Дельва М. Ю., д.мед.н., професор, завідувач кафедри нервових хвороб 
з нейрохірургією та медичною генетикою Української медичної 
стоматологічної академії 
Павловський Ярослав Іванович, аспірант Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, тема дисертації 
«Вікові властивості гідроген сульфідної модуляції резистентності 
слизової оболонки шлунку». 222 «Медицина». Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.600.010 у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. 
Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник – Заячківська О. 
С., доктор медичних наук, професор, кафедри нормальної фізіології 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького 
Павлюк Світлана Валеріївна, аспірантка Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Мікробіологічне обґрунтування доцільності комбінованого 
застосування декаметоксину та фторхінолонів для профілактики 
післяопераційних інфекційних ускладнень в офтальмології», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.012 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий керівник: Назарчук О. А., 
доцент кафедри мікробіології, доктор медичних наук, доцент 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Свередюк Юлія Анатоліївна, асистент кафедри Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, тема 
дисертації: «Патогенетичні особливості розвитку електролітно-
стероїдної кардіоміопатії та їх корекція», (222 Медицина). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.017 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Бондаренко Ю.І., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри патологічної фізіології  Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
Чайка Михайло Олександрович, асистент кафедри Одеського 
національного медичного університету, тема дисертації: «Патогенетичні 
і патоморфологічні аспекти діагностики і хірургічного лікування гострого 
холециститу та його ускладнень (клініко-морфологічне дослідження)» 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.018 у 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Мамчич В. І., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Шемелько Тарас Любомирович, лікар-акушер-гінеколог ДЗ 
«Прикарпатський центр репродукції людини», тема дисертації: 
«Оптимізація допоміжних репродуктивних технологій у жінок з 
ендометріозом» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.019 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Педаченко Н. Ю., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Щубелка Христина Михайлівна, викладач кафедри ДВНЗ 
“Ужгородський національний університет”, тема дисертації 
“Взаємозв’язок цукрового діабету, остеопорозу та вітаміну D в 
клінічному, епідеміологічному та генетичному аспекті” (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.0010 в ДВНЗ “Ужгородський 
національний університет”, (м.Ужгород, площа Народна 3, (066) 081-89-
98). Науковий керівник: Ганич Т. М., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри факультетської терапії медичного факультету ДВНЗ 
“Ужгородський національний університет” 

 
27 Транспорт 

Булах Марина Олексіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Формування методів зовнішнього контролю безпеки руху на 
залізничному транспорті», (275 Транспортні технології (за видами)). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.003 в Дніпровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Науковий 
керівник:  Окороков А.М., кандидат технічних наук, доцент, завідувач 
кафедри управління експлуатаційною роботою Дніпровського 
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національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 
Кульова Дар’я Олександрівна, асистентка кафедри Українського 
державного університету залізничного транспорту, тема дисертації: 
«Формування автоматизованої технології перевезення небезпечних 
вантажів на основі ризик-орієнтованих підходів», (275 Транспортні 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.820.001 в Українському 
державному університеті залізничного транспорту (м. Харків, майдан 
Фейєрбаха, 7 (066) 6357601). Науковий керівник: Лаврухін О. В., доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри управління вантажною і 
комерційною роботою Українського державного університету 
залізничного транспорту 
Літвін Роман Григорович, асистент кафедри Національного 
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Покращання 
експлуатаційних властивостей трансмісії автомобіля застосуванням 
двомасового маховика», (274 Автомобільний транспорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.028 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). 
Науковий керівник: Кіндрацький Б.І., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Щебликіна Олена Вікторівна, асистентка кафедри Українського 
державного університету залізничного транспорту, тема дисертації: 
«Підвищення експлуатаційної готовності систем керування рухом 
поїздів на основі контролю функціональних параметрів», (275 
Транспортні технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.820.002 в 
Українському державному університеті залізничного транспорту (м. 
Харків, майдан Фейєрбаха, 7 (066) 6357601). Науковий керівник: 
Каменєв О. Ю., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів Українського 
державного університету залізничного транспорту 

 
28 Публічне управління та адміністрування 

Верительник Світлана Мельсиківна, старший викладач кафедри 
Донецького державного університету управління, тема дисертації: 
«Удосконалення фінансового забезпечення сталого розвитку 
територіальних громад в умовах децентралізації», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.107.003 в Донецькому державному університеті управління  
(м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58, (050) 930-28-03. Науковий 
керівник: Чечель А. О., доктор економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри публічного управління та адміністрування Донецького 
державного університету управління 
Лях Юлія Іванівна, аспірант Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М Бекетова, тема дисертації: 



середа, 03 лютого 2021 р. 

 
32 

«Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів 
публічного адміністрування», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.005 у 
Національному університеті цивільного захисту України. Науковий 
керівник: Гайдученко С. О., доктор наук з державного управління, 
доцент, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 
Харківського національного університету міського господарства імені О. 
М Бекетова 
Марусіна Лариса Миколаївна, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації «Механізми 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)», (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.455.001 у Державному закладі вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти», (м. Київ, Вул. Січових стрільців 52-
а, тел.  (044) 484-10-96). Науковий керівник: Діденко Н. Г., доктор наук з 
державного управління, професор, професор кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» 
Негода В’ячеслав Андронович, аспірант Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема «Механізми 
забезпечення місцевого розвитку в умовах впровадження реформи 
децентралізації в Україні», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.007 в 
Національній академії державного управління при Президентові України 
(м. Київ, вул. Антона Цедіка (Ежена Потьє), 20,  (044) 481-21-55). 
Науковий керівник: Хаджирадєва С. К., д. держ. упр., професор, 
заступник директора – керівник Центру оцінювання кандидатів на 
зайняття посад державної служби Української школи врядування 
Палюх Віктор Валентинович, ад’юнкт Національного університету 
цивільного захисту України, тема дисертації: «Державна політика 
розвитку наукової діяльності закладів вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.004 у Національному університеті 
цивільного захисту України. Науковий керівник: Шведун В. О., доктор 
наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного 
університету цивільного захисту України 
Федоровський Леонід Ігорович, заступник начальника відділу 
Донецької обласної прокуратури, тема дисертації: «Удосконалення 
механізмів управління системою публічних закупівель в умовах 
цифровізації економіки України», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.107.002 в 
Донецькому державному університеті управління  (м. Маріуполь, вул. 
Карпинського, 58, (050) 930-28-03. Науковий керівник: Марова С.Ф., 
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доктор наук з державного управління, професор, ректор Донецького 
державного університету управління 
Циган Віктор Васильович, аспірант Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти», тема дисертації «Розвиток 
державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно-
технічної) освіти», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.002 у Державному закладі вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», (м. Київ, Вул. Січових 
стрільців 52-а, тел.  (044) 484-10-96). Науковий керівник: Діденко Н. Г., 
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 

 
29 Міжнародні відносини 

Дев’яткіна Марія Сергіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Державні суди та міжнародний комерційний арбітраж: процесуальні 
форми контролю та сприяння (в контексті прийняття забезпечувальних 
заходів)», (293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.102 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Цірат Г. А., доктор юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Кортукова Тамара Олександрівна, старший викладач кафедри 
Київського національного торгово-економічного університету, тема 
дисертації: «Правове регулювання спільної імміграційної політики 
Європейського Союзу», (293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.113 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Мармазов В.Є., кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права 
Київського університету права 
Симонов Роман Вадимович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Глобальні стратегії і конкурентні моделі фармацевтичного бізнесу», 
(292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.018 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м.Київ, проспект Перемоги 54/1, 
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Бурмака М. О., кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного 
менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

 


