
середа, 04 серпня 2021 р. 

 
1 

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 

Гасанова Антоніна Сергіївна, здобувачка кафедри педагогічної 
майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка,  
тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкової  
школи до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній 
діяльності», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.011 в Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 
(м. Полтава, вул. Остроградського, 2. (0532) 52-17-52). Науковий 
керівник: Федій О. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач  
кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін  
та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
Зубко Віта Сергіївна, аспірант Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського, тема дисертації: 
«Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах 
педагогічного університету», (015 «Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)»). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.016 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). 
Науковий керівник: Лазаренко Н.І., доктор педагогічних наук, професор, 
ректор Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 
Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна, аспірант Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
тема дисертації: «Формування інструментально-виконавської 
майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі 
професійної підготовки», (015 «Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)»). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.018 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). 
Науковий керівник: Фрицюк В. А., доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 
Козинець Ольга Дмитрівна, аспірантка Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, тема дисертації: 
«Управління розвитком шкіл передового досвіду в системі медичної 
освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», (011 - 
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Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.009 в 
Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 
(м. Черкаси, вул. Дашкевича, 24;  (066) 162-67-32). Науковий 
керівник: Шпак В. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри початкової освіти Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького 
Крамська Зоя Михайлівна, аспірантка Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, тема дисертації: 
«Підготовка студентів педагогічних технікумів до краєзнавчої роботи у 
школі в 20-30-ті роки ХХ століття», (011 - Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.010 в Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, 
вул. Дашкевича, 24;  (063) 252-33-26). Науковий керівник: Шпак В. П., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової 
освіти Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 
Куценко Ірина Валентинівна, аспірантка Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, тема дисертації: «Моніторинг навчальних 
досягнень студентів морських закладів освіти України (1944 – початок 
XXI століття)», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 67.900.001 в Комунальному вищому навчальному закладі 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
(м. Херсон, вул. Покришева, 41;  (0552) 37-02-00). Науковий керівник: 
Кузьменко В. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради 
Мілян Роксолана Степанівна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Формування логічної складової математичної 
компетентності учнів основної школи», (014 Середня освіта 
(математика)). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.019 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). 
Науковий керівник: Матяш О. І., доктор педагогічних наук, професор 
університету, доцент кафедри алгебри і методики навчання 
математики Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 
Пен Сіюе, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Методика формування 
тембрового слуху майбутніх учителів музики у процесі 
інструментального навчання», (014 Середня освіта (музичне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.032 в 
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Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. 
Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: 
Федоришин В. І., доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Пенза Ірина Валеріївна, аспірантка Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, тема дисертації: «Розвиток соціокультурної 
складової професійної освіти майбутніх судноводіїв (друга половина 
XX – початок XXI століття)», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.900.002 в Комунальному вищому 
навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради (м. Херсон, вул. Покришева, 41;  (0552) 
37-02-00). Науковий керівник: Слюсаренко Н. В., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього 
менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного 
університету 
Семенов Євген Костянтинович, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх 
педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 
технологій», (015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.017 у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Кобися В. 
М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 
02 Культура і мистецтво 

Романец Дар’я Олександрівна, аспірантка Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, тема дисертації: «Музична 
драматургія дитячих опер українських композиторів кінця XX – XXI 
століть», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.850.005 Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 2802193). 
Науковий керівник: Афоніна О. С., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри хореографії Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв Культура  
Самер Хамді Ареф Аль Равашдех, аспірант кафедри дизайну та 
основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка», 
тема дисертації: «Дизайн візуальних комунікацій об’єктів культурної і 
природної спадщини Йорданії», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.052.078 в Національному університеті «Львівська 
політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери 12, тел. (032)2582712). 
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Науковий керівник: Лінда С.М., завідувач кафедри дизайну та основ 
архітектури, доктор архітектури, професор, Національного університету 
"Львівська політехніка" 

 
03 Гуманітарні науки 

Бутко Андрій Олександрович, директор Світловодського міського 
краєзнавчого музею, тема дисертації: «Історія заселення та 
господарського освоєння території Задніпровських місць Гетьманщини 
(ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.)», (032 – Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.003 у Центральноукраїнському 
національному технічному університеті (25030, м. Кропивницький, пр. 
Університетський, 8, т. (050)-341-01-94). Науковий керівник: Тупчієнко 
М.П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, археології, 
інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 
національного технічного університету 
Шуйський Ігор Володимирович, аспірант Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, тема 
дисертації: «Всеукраїнська система Торгсин на Харківщині: створення 
та функціонування (1931–1936 рр.)», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.040 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, (061) 
7644546). Науковий керівник: Рябченко О. Л., доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Харківського 
національного університету імені Г. С. Сковороди 
 

04 Богослов’я 
Керстюк Захарія Васильович, священник громади св.Спиридона 
Тримифунтського у м.Києві, тема дисертації «Положення християн 
Близького Сходу в період та після Арабської весни» (041 Богословʼя). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.028 в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 
вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Котлярова Тетяна 
Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент,  доцент кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.ПДрагоманова 
Трофимчук Ксенія Ігорівна, провідний редактор редакційно-
видавничого відділу Національної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури, тема дисертації «Сучасна теопоетика і релігійно-
філософський дискурс у творчості Івана Багрянового» (041 Богословʼя). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.038 в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 
вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Остащук Іван 
Богданович, доктор філософських наук, професор,  професор кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.ПДрагоманова 
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Ян Ці, аспірант Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, тема дисертації «Богослужбова мова українського 
православ’я: філософсько-релігієзнавчий аналіз» (041 Богословʼя). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.039 в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 
вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Остащук Іван 
Богданович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М.ПДрагоманова 
 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Антонович Мілєна Олександрівна, аспірантка кафедри 
психологічного консультування і психотерапії Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Особливості функціонування особистості наркозалежних», (053 
Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.011 в Інституті 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство 
соціальної політики України, 03030, м. Київ, вулиця Нововокзальна 17; 
тел. (044) 536-14-85. Науковий керівник: Кочарян О. С., доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного 
консультування і психотерапії Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
Банзелюк Ірина Володимирівна, аспірантка Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації: 
«Розвиток маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах 
бенчмаркінгу», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.031 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 50-89-37). Наукові 
керівники: Ахновська І. О., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки   
Донецького національного університету імені Василя Стуса; 
Козловський С. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки 
Донецького національного університету імені Василя Стуса 
Вовк Ярослав Геннадійович, аспірант кафедри управління 
персоналом і маркетингу Запорізького національного університету, 
тема дисертації: «Наукове обґрунтування адаптивної системи 
управління матеріально-технічним забезпеченням промислових 
підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.051.041 у Запорізькому національному університеті (м. 
Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 228-76-13). Науковий 
керівник: Череп О. Г., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького 
національного університету 
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Гомольська Лілія Петрівна, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації «Соціально-
психологічні особливості впливу бренд-комунікацій на споживчу 
поведінку студентської молоді», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.455.007 у Державному закладі вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти», (м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-
а, тел.:  (044) 484-10-96). Науковий керівник: І. В. Данилюк, доктор 
психологічних наук, професор, декан факультету психології  Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка 
Коліщук Олена Валеріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Стратегія інноваційного розвитку економіки України в умовах участі в 
процесах європейської економічної інтеграції», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.008 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького (18000, 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81,  (067) 847-31-44. Науковий 
керівник: Кукурудза І. І., доктор економічних наук, професор, пенсіонер 
Кочубинська Тамара Миколаївна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Особливості взаємозв’язку Я-концепції і соціально-
психологічної адаптації до мирного життя учасників операції об’єднаних 
сил», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.020 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). 
Науковий керівник: Чухрій Інна Володимирівна, доктор психологічних 
наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Муленко Андрій Іванович, аспірант кафедри економіки та 
менеджменту Миколаївського національного університету мені 
В.О. Сухомлинського, тема дисертації: «Трансформація ІТ-сфери 
України на засадах мережевої економіки», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 38.134.003 в Миколаївському 
національному університеті імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 24,  (0512) 37-88-38). Науковий керівник: 
Стройко Т. В., завідувач кафедри економіки та менеджменту, доктор 
економічних наук, професор Миколаївського національного 
університету мені В.О. Сухомлинського 
Охота Юлія Володимирівна, аспірантка Вінницького національного 
аграрного університету, тема дисертації: «Ефективність розвитку та 
організаційно-економічне стимулювання підприємницької діяльності в 
АПК», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.005 у 
Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, 
вул. Сонячна, 3,  (067) 765-17-35). Науковий керівник: Калетнік Г.М., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 
факультету менеджменту та права Вінницького національного 
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аграрного університету 
Саловський Остап Богданович, аспірант кафедри економічної теорії 
Львівського національного університету імені Івана Франка, тема 
дисертації: «Інституційний аналіз еволюції економічної системи 
України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.027 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Ватаманюк О. З., доктор економічних наук, професор кафедри 
економічної теорії Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
Тарасенко Лілія Олександрівна, аспірантка Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації: 
«Механізм забезпечення ефективності функціонування 
газорозподільних підприємств України», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.029 у Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, 
 (0432) 508937). Науковий керівник: Іонін Є. Є., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 
 

08 Право 
Анісімов Олег Валерійович, аспірант ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», тема дисертації: «Конституційні засади 
судової дискреції як гарантії самостійності та ефективності судової 
влади», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.021 в ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, вул. 
Капітульна, 26; (0312) 613478). Науковий керівник: Ленгер Яна 
Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 
Будь Орест Андрійович, ад’юнкт відділу організації освітньо-наукової 
підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ, 
тема дисертації: «Адміністративно-превентивні поліцейські заходи», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.049 в 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – 
Комзюк Анатолій Трохимович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права та процесу факультету № 
1 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Владишевська Вікторія Вікторівна, асистент кафедри організації 
судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного 
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації: «Набуття 
статусу адвоката в Україні та інших пострадянських країнах: 
порівняльно-правове дослідження», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.043 у Національному університеті «Одеська юридична  
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академія», (067) 823-73-73, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23.  
Науковий керівник: Кубаєнко Андрій Володимирович, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри організації судових, 
правоохоронних органів та адвокатури Національного університету 
«Одеська юридична академія». 
Говорун Євгенія Олексіївна, начальник відділу міжнародно-правового 
співробітництва Харківської обласної прокуратури, тема дисертації: 
«Строки досудового розслідування у кримінальному провадженні», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.050 в 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – 
Бондаренко Олексій Олексійович,  кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна 
Дмитренко Наталя Андріївна викладач кафедри галузевого права 
Херсонського державного університету, тема дисертації: 
«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у Збройних 
силах України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.017 
в Одеському державному університеті внутрішніх справ (65014, м. 
Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник: Саінчин 
Олександр Сергійович доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри галузевого права історико-юридичного факультету 
Херсонського державного університету 
Драгнєвіч Олена Володимирівна, суддя Господарського суду 
Луганської області, тема дисертації: «Імунітет як елемент правового 
статусу судді: теоретико-правові аспекти», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада – ДФ 64.700.051 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
(057)7398299). Науковий керівник –  Погрібний Ігор Митрофанович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних 
та юридичних дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
Драгнєвіч Олена Володимирівна, суддя Господарського суду 
Луганської області, тема дисертації: «Імунітет як елемент правового 
статусу судді: теоретико-правові аспекти», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада – ДФ 64.700.051 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
(057)7398299). Науковий керівник –  Погрібний Ігор Митрофанович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних 
та юридичних дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
Калайда Ангеліна Василівна, ад'юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Адміністративно-правові засади міжнародного співробітництва органів та 
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підрозділів Національної поліції України», (081 - Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.079 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Білик В.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ 
Конончук Артур Олегович, провідний фахівець відділу організації 
служби Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Кримінально-правова характеристика створення не передбачених 
законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них», (081 - 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.080 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Вознюк А.А., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач наукової лабораторії з 
проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії 
внутрішніх справ 
Курандо Катерина В’ячеславівна, аспірантка 4 року навчання кафедри 
адміністративного та господарського права економіко – правового 
факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 
тема дисертації:  «Захист прав та законних інтересів іноземних осіб у 
господарському процесі України», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.051.013 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова (м. Одеса, вул. Дворянська 2,  +38050 672 69 82). 
Науковий керівник: Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та 
правосуддя Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
Лісовий Артем Костянтинович, головний спеціаліст відділу розгляду 
звернень та надання публічної інформації секретаріату Касаційного 
цивільного суду, тема дисертації «Запобігання порушенням авторського 
права в мережі Інтернет», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.081 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Мозоль С.А., доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права Національної академії внутрішніх справ 
Магаррамлі Етібар Валі огли, підприємець, тема дисертації: 
«Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової 
допомоги в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада – 
ДФ 64.700.037 в Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий 
керівник – Марченко Володимир Володимирович, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін, 
міжнародного права і права Європейського Союзу Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
Максименко Наталя Валентинівна,  Головний спеціаліст. 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг, тема дисертації: «Підозра у 
кримінальному процесі України», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.187 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 
2393141). Науковий керівник:  Гринюк Володимир Олексійович, доктор 
юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Інституту права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, перший заступник Міністра економіки України 
Наставний Ілля Вячеславович , тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері 
професійного спорту», (081 «Правознавство»). Спеціалізована вчена 
рада  ДФ 26.001.198 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Майданик Роман Андрійович, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного 
права Інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Пащенко Євген Миколайович, викладач кафедри права, Військово-
юридичний інститут Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого; аспірант 3-го року заочної форми навчання 
Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна, тема 
дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 
насильницькій злочинності військовослужбовців», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.016 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4, 🕿 (057) 707-54-87). Науковий керівник: Храмцов 
Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету 
Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна 
Проскурякова Іванна Михайлівна, помічник судді Київського 
окружного адміністративного суду, тема дисертації «Процесуальні 
особливості альтернативного вирішення публічно-правового спору в 
адміністративному судочинстві», (081 - Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.082 в Національній академії внутрішніх справ, МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Лошицький М.В., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри публічного права Східноєвропейського університету 
ім. Абязова 
Рокунь Сергій Васильович, старший детектив – заступник керівника 
Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного 
підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, 
тема дисертації: «Діяльність детективів Національного 
антикорупційного бюро України щодо виявлення, розкриття і 
розслідування фактів легалізації (відмивання) майна, одержаного 
злочинним шляхом», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 08.727.021 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-
80). Науковий керівник: Тертишник В.М., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та 
кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та 
фінансів 
Сусак Марина Сергіївна, аспірант кафедри адміністративного права 
та процесу Інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Зміст та реалізація 
процесуального розсуду адміністративного суду першої інстанції», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.192 Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601, 044 239-31-41). Науковий керівник: 
Бевзенко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права та процесу Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 
Тертична Анастасія Андріївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Кримінальна відповідальність за невиконання судового 
рішення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.193 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Шапченко С.Д., кандидат юридичних наук, доцент, професор 
кафедри кримінально-правової політики та кримінального права 
Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Шинкарчук Анастасія Ярославівна, помічник судді Другого 
апеляційного адміністративного суду, тема дисертації: «Кримінально-
правові заходи реагування на прояви домашнього насильства», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.057 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник: Ященко Андрій 
Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Шрамко Олександр Михайлович, директор Тернопільського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, тема 
дисертації «Використання спеціальних знань під час розслідування 
корупційних кримінальних правопорушень», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.083 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Юсупов В.В., доктор юридичних 
наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової 
експертології ННІ №2 Національної академії внутрішніх справ 
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09 Біологія 

Горєлова Олена Іванівна, аспірантка Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, тема дисертації: 
«Антиоксидантна і осмопротекторна системи злаків при адаптації до 
гіпотермії» (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.008 в 
Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного (01024, м. Київ, вул. 
Терещенківська, 2; тел.: (044) 234-40-41). Науковий керівник: Колупаєв 
Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 
ботаніки та фізіології рослин Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва 
Тимакова Олена Олександрівна, асистент кафедри морфології  
Сумського державного університету, тема дисертації:                                     
«Морфофункціональні зміни у прищитоподібних залозах за умов 
впливу несприятливих факторів (солі важких металів)», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.023 у Сумському державному 
університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). 
Науковий керівник: Романюк А.М., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри патологічної анатомії Сумського державного 
університету 
Черещук Ірина Олександрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Гістолого-біохімічні зміни печінки щурів під впливом 
похідного піролу та фулеренів С60 за умов хімічно-індукованого раку 
товстої кишки», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.178 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Рибальченко В. К., доктор 
біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Шкляревський Максим Анатолійович, аспірант Харківського 
національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва, тема 
дисертації: «Функціональна взаємодія фітогормонів і газотрансмітерів 
при адаптації рослин до абіотичних стресорів» (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.007 в Інституті ботаніки ім. М.Г. 
Холодного (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел.: (044) 234-40-
41). Науковий керівник: Карпець Юрій Вікторович, доктор біологічних 
наук, професор, професор кафедри ботаніки та фізіології рослин 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 
 

10 Природничі науки 
Лаба Євген-Олег Володимирович, аспірант кафедри органічної хімії 
Львівського національного університету імені Івана Франка, тема 
дисертації: «Тандемні реакції N-ацилювання–циклоприєднання у 
конструюванні гетероциклічних систем», (102 Хімія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.051.028 у Львівському національному університеті 
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імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-
82). Науковий керівник: Обушак М.Д., доктор хімічних наук, професор, 
завідувач кафедри органічної хімії Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Сопов Дмитро Сергійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Конструктивно-географічні основи раціонального землекористування 
в Луганській області», (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.051.023 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4, 🕿 (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Кисельов Юрій Олександрович, доктор 
географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і 
кадастру Уманського національного університету садівництва 
Тарабара Уляна Костянтинівна, аспірантка Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Спектроскопічне та молекулярно-динамічне дослідження фібрилярних 
агрегатів білків», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.018 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Трусова Валерія 
Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач 
кафедри медичної фізики та біомедичних нанотехнологій 
Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
 

12 Інформаційні технології 
Вамболь Олексій Сергійович, асистент Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», тема дисертації: «Математичні методи 
криптоаналізу і підвищення продуктивності асиметричних шифрів зі 
спеціальними властивостями», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.008  
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», (м. Харків, вул. Чкалова, 17,  (057) 
788-40-32). Науковий керівник – Харченко Вячеслав Сергійович, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем, 
мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп’ютерних 
систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
Мілян Назар Васильович, аспірант Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: «Моделі і 
методи прийняття рішень при створенні клінічних діагностичних 
систем», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ58.052.010 в Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, 
тел. (097) 6970226). Науковий керівник: Марценюк Василь Петрович 
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д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя 
Мудрик Іван Ярославович, аспірант Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: 
«Автоматизовані системи діагностування стану пацієнтів, хворих на 
есенціальний тремор», (121 Інженерія програмного забезпечення). 
Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.009 в Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя (м. 
Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, тел. (097) 6970226). Науковий 
керівник: Петрик Михайло Романович, д.ф-м.н., професор, завідувач 
кафедри програмної інженерії Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя 
 

13 Механічна інженерія 
Бадейнов Олександр Михайлович, заступник директора Львівського 
науково-дослідного інституту судових експертиз, тема дисертації: 
«Динаміка навантажень та покращення пружно-демпфуючих 
характеристик тягово-зчіпних пристроїв триланкового автопоїзда», (133 
Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.067 
у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник: Зінько Р.В., доктор 
технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілебудування 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Бадейнов Олександр Михайлович, заступник директора Львівського 
науково-дослідного інституту судових експертиз, тема дисертації: 
«Динаміка навантажень та покращення пружно-демпфуючих 
характеристик тягово-зчіпних пристроїв триланкового автопоїзда», (133 
Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.067 
у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий керівник: Зінько Р.В., доктор 
технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілебудування 
Національного університету «Львівська політехніка». 
Басара Микола Андрійович, аспірант Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: 
«Пошкодження і руйнування К-подібних вузлів плоских зварних ферм», 
(133 Прикладна механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.011 в 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, тел. (097) 6970226). 
Науковий керівник: Ковальчук Ярослав Олексійович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедри будівельної механіки Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя 
Береженко Євген Богданович, аспірант Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя, тема 
дисертації: «Обгрунтування параметрів робочих органів 
гичкозбирального модуля», (133 Галузеве машинобудування). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.008 в Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя (м. 
Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, тел. (097) 6970226). Науковий 
керівник: Барановський Віктор Миколайович д.т.н., професор, 
професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя 
Трембача Богдана Олександровича, інженера-конструктора 2-ї 
категорії Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський 
машинобудівний завод», тема дисертації: «Підвищення зносостійкості 
деталей машин переробки твердих корисних копалин шляхом 
наплавлення самозахисним порошковим дротом», (132, 
Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.059 в 
Національному технічному університеті "Харківський політехнічний 
інститут" (м. Харків, вул. Кирпичова, буд. 2,  (057) 707-66-34). 
Науковий керівник: Гринь О.Г., кандидат технічних наук, доцент 
кафедри обладнання і технологій зварювального виробництва, декан 
факультету інтегрованих технологій і обладнання 
 

14 Електрична інженерія 
Зайцев Микита Олегович, аспірант Державного університету 
«Одеська політехніка», тема дисертації: «Удосконалення газодинаміки 
в жаротрубних водогрійних котлах малої потужності», (144 
Теплоенергетика). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.020 в 
Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 
Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: Климчук О.А., 
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри теплових 
електричних станцій та енергозберігаючих технологій Державного 
університету «Одеська політехніка» 
 
 

17 Електроніка та телекомунікації 
Робулець Павло Федорович, аспірант, тема дисертації: 
«Використання однонегативних метаматеріалів для передавання, 
модуляції та фільтрації сигналів», (172 Телекомунікації та 
радіотехніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.012 в 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м. 
Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714). Науковий керівник: 
Політанський Леонід Францович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
 

18 Виробництво та технології 
Гамій Юрій Володимирович, командир взводу оперативного відділу 
Десятого воєнізованого гірничорятувального загону, тема дисертації: 
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«Прогнозування динаміки оксиду вуглецю у виїмкових дільницях шахт 
Західної частини Донбасу», (184 Гірництво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.052.002 у Державному вищому навчальному закладі "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 
факультету машинобудування, екології та хімічних технологій 
Державного вищого навчального закладу "Донецький національний 
технічний університет" 
Гамій Юрій Володимирович, командир взводу оперативного відділу 
Десятого воєнізованого гірничорятувального загону, тема дисертації: 
«Прогнозування динаміки оксиду вуглецю у виїмкових дільницях шахт 
Західної частини Донбасу», (184 Гірництво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.052.002 у Державному вищому навчальному закладі "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 
факультету машинобудування, екології та хімічних технологій 
Державного вищого навчального закладу "Донецький національний 
технічний університет" 
Забродіна Олена Сергіївна, аспірантка Херсонського національного 
технічного університету, тема дисертації: «Дослідження якості 
інноваційних виробів з луб’яних волокон», (182 Технології легкої 
промисловості). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.011 в 
Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24, Тел. +38(0552)-32-69-16). Науковий керівник: 
Богданова О.Ф., к.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, 
стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного 
університету 
Тіхосов Анатолій Сергійович, аспірант Херсонського національного 
технічного університету, тема дисертації: «Розроблення системи 
контролю вологості стебел луб’яних культур в процесі їх первинної 
переробки», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 
67.052.012 в Херсонському національному технічному університеті (м. 
Херсон, Бериславське шосе, 24, Тел. +38(0552)-32-69-16). Науковий 
керівник: Клевцов К.М., д.т.н., професор, професор кафедри 
товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського 
національного технічного університету 
 

19 Архітектура та будівництво 
Гуділін Роман Іванович, аспірант Харківського національного 
університету будівництва та архітектури, тема дисертації: «Розробка 
конструктивно-технологічних рішень з ремонту та відновлення 
каналізаційних колекторів із використанням клінкерної цегли», (192 
«Будівництво та цивільна інженерія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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64.056.007 в Харківському національному університеті будівництва та 
архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,  
(057) 700 10 66, +380 095 423 85 54). Науковий керівник: Гончаренко 
Д.Ф., доктор технічних наук, професор, заступник ректора (проректор) з 
науково-педагогічної роботи Харківського національного університету 
будівництва та архітектури 
Плохута Руслана Олександрівна, асистент кафедри теоретичної 
механіки Київського національного університету будівництва і 
архітектури, тема дисертації «Технологія ремонту тріщин 
залізобетонних конструкцій полімерними композиціями методом 
поверхневого просочення», (192 – Будівництво та цивільна інженерія). 
Шифр спеціалізованої Вченої ради – ДФ 26.056.023 при Київському 
національному університеті будівництва i архітектури (03037, м. Київ, 
Повiтрофлотський пр., 31; тел. +38(050) 357 94 29). Науковий керівник 
– Молодід Олександр Станіславович, д.т.н., доцент, професор 
кафедри будівельних технологій, Київський національний університет 
будівництва і архітектури 
 

20 Аграрні науки та продовольство 
Звонар Анастасія Михайлівна, молодший науковий співробітник 
відділу агрохімії Національного наукового центру «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», тема дисертації: 
«Вплив сортових особливостей, погодних та ґрунтово-кліматичних 
умов на засвоєння елементів живлення пшеницею озимою», (201 
Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.354.001 у  
Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського»(м. Харків, вул. Чайковська, 4;  +38(057) 
704 16 69). Науковий керівник: Мірошниченко М. М., доктор біологічних 
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н. Соколовського» 
Лещенко Іван Анатолійович, аспірант Уманського національного 
університету садівництва, тема дисертації: «Розроблення технології 
виробництва круп’яних культур із зерна пшениці полби», (201 
Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.009 в Уманському 
національному університеті садівництва, (Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Інститутська, 1,  (04744) 3-20-11). Науковий керівник: Осокіна 
Н.М., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
технології зберігання і переробки зерна  Уманського національного 
університету садівництва 
Мінералова Валентина Олегівна, науковий співробітник відділу 
агробіоресурсів і екологічно безпечних технологій Інституту 
агроекології і природокористування, тема дисертації: «Агроекологічне 
обґрунтування вирощування малини за умов органічного виробництва 
у Правобережному Лісостепу України», (201 – Агрономія). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.008 Інституту агроекології і 
природокористування, Інститут агроекології і природокористування 
03143, (м. Київ, вул. Метрологічна, 12, (044) 522-67-55). Науковий 
керівник: Парфенюк Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, 
завідувач відділу агробіоресурсів і екологічно безпечних  технологій 
Інституту агроекології і природокористування  
Поляков Владислав Іванович, менеджер ТОВ «Баєр» Київської 
області, тема дисертації: «Удосконалення технології вирощування 
гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України», (201 
«Агрономія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.821.005 в 
Білоцерківському національному аграрному університеті (Київська обл., 
м. Біла Церква, пл. Соборна 8/1, тел. (04563) 5-12-88). Науковий 
керівник: Карпук Л.М., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства 
Білоцерківського національного аграрного університету 
Цілинко Любов Миколаївна, науковий співробітник лабораторії 
насінництва Інституту рису Національної академії аграрних наук 
України, тема дисертації: «Розробка ефективної системи захисту 
посівів рису від бур'янів у Південному Степу України», (202 Захист і 
карантин рослин). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.360.004 в Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків (м. Київ, вул. Клінічна, 25, 
(044) 275-50-00). Наукові керівники:  Сторожик Лариса Іванівна, доктор 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний 
науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва 
буряків, зернових та біоенергетичних культур  Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків України; Дудченко Тетяна 
Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 
співробітник,  менеджер з агрономічної підтримки Південного регіону, 
Компанія Corteva Agriscience в Україні 
Чуб Артем Олександрович, фахівець з управління проектами та 
програмами у сфері матеріального (сільськогосподарського) 
виробництва, приватне сільськогосподарське підприємство ім. Т.Г. 
Шевченка, тема дисертації: «Агроекологічне обґрунтування створення 
системи органічного насінництва сої в сільськогосподарських 
підприємствах лісостепової зони України», (201 – Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.009 Інституту агроекології і 
природокористування, Інститут агроекології і природокористування 
03143, (м. Київ, вул. Метрологічна, 12, (044) 522-67-55). Науковий 
керівник: Городиська Інна Миколаївна, кандидат сільськогосподарських 
наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу 
підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення 
Інституту агроекології і природокористування  
 

21 Ветеринарна медицина 
Касяненко Сергій Михайлович, аспірант, Сумський національний 



середа, 04 серпня 2021 р. 

 
19 

аграрний університет, тема дисертації: «Розробка альтернативних 
методів профілактики бактеріозів качок», (211 - Ветеринарна 
медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.014 в Сумському 
національному аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160, тел. (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Нагорна Людмила 
Володимирівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор 
кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 
продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет 
Кравцова Маріанна Володимирівна, асистент кафедри нормальної 
та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету, тема дисертації: 
«Особливості будови та морфогенезу компартментів лімфатичних 
вузлів великої рогатої худоби», (211 Ветеринарна медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.804.006 в Дніпровському державному 
аграрно-економічному університеті (м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова 
 (056) 744-81-32). Науковий керівник: Лєщова М.О., кандидат 
ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри нормальної та 
патологічної анатомії сільськогосподарських тварин Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету 
 

22 Охорона здоров’я 
Алєксєєва Вікторія Вікторівна, здобувач кафедри гістології, цитології 
та ембріології, Харківський національний медичний університет, тема 
дисертації: «Індивідуальна анатомічна мінливість навколоносових 
пазух людини», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.033 в Харківському національному медичному університеті (м. 
Харків, просп. Науки 4,(057) 707-73-27). Науковий керівник: Гаргін 
В.В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної 
анатомії Харківського національного медичного університету 
Біда Олександр Віталійович, аспірант кафедри ортопедичної 
стоматології Національного університету охорони здоров'я України 
імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Обґрунтування 
диференційованих підходів до застосування лікувально-
профілактичних заходів при частковій втраті зубів, зумовленій 
захворюваннями тканин пародонта» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.048 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Дорошенко 
О. М., доктор медичних наук, професор, директор Інституту 
стоматології Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика 
Булавінова Катерина Олександрівна, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету, тема дисертації: 
«Обґрунтування удосконаленої системи управління імунізацією 
населення», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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20.601.013 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 
53-32 -95). Науковий керівник: Децик Орина Зенонівна, доктор 
медичних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної медицини 
та громадського здоров’я Івано-Франківського національного 
медичного університету  
Ігнатова Тетяна Вікторівна, старший викладач кафедри фармації 
Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика», тема дисертації: «Синтез, фізико-хімічні та 
біологічні властивості 4-R-5-фенетил-2,4-дигідро-3-Н-1,2,4-тріазол-3-
тіонів та їх заміщених», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.026 у Запорізькому державному 
медичному університеті, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; ☎ 
(061)224-64-69). Науковий керівник: Каплаушенко А.Г., доктор 
фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фізколоїдної хімії 
Запорізького державного медичного університету  
Ковчун Анна Володимирівна, асистент кафедри внутрішньої 
медицини з центром респіраторної медицини  Сумського державного 
університету, тема дисертації: «Оптимізація диференціальної 
діагностики та лікування анемії у хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                  
ДФ 55.051.022 у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник: 
Приступа Л.Н., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  
внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини Сумського 
державного університету 
Околох Ониека Гібсон, аспірант Івано-Франківського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Відновлення 
репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.012 в Івано-
Франківському національному медичному університеті (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: 
Макарчук Оксана Михайлівна, доктор медичних наук, професорка, 
завідувачка кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти 
Івано-Франківського національного медичного університету  
Перхулин Оксана Мирославівна, асистент Івано-Франківського 
національного медичного університету, тема дисертації: 
«Профілактика невиношування вагітності, ускладненої істміко-
цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.011 в Івано-
Франківському національному медичному університеті (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: 
Геник Наталія Іванівна, доктор медичних наук, професорка, 
завідувачка кафедри акушерства та гінекології імені І.Д. Ланового 
Івано-Франківського національного медичного університету  
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Татарин Богдан Богданович, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету, тема дисертації: «Діагностична 
значимість прогностичних факторів та солей важких металів у пацієнтів 
з колоректальним раком», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.601.009 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 
53-32 -95). Науковий керівник: Крижанівська Анна Євстахіївна, доктор 
медичних наук, професорка, завідувачка кафедри онкології Івано-
Франківського національного медичного університету 
Фітьо Ірина Валеріївна, аспірант кафедри технології біологічно 
активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Розробка складів та 
технологій спреїв для лікування захворювань дихальних шляхів на 
основі екстрактів моху ісландського та евкаліпту» (226 Фармація, 
промислова фармація). Разова спеціалізована вчена рада ДФ 
35.052.079 у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. 
Львів, вул. Степана Бандери, 12, тел. (032) 258-27-12). Науковий 
керівник: Стадницька Н.Є., доцент, кандидат хімічних наук, доцент 
кафедри технології біологічно активних сполук фармації та 
біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» 
Штрах Катерина Василівна, аспірантка Державної установи «Інститут 
охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних 
наук України», тема дисертації: «Профілактика розвитку дисфункції 
серцево-судинної системи у дітей зі зниженою толерантністю до 
фізичних навантажень», (228 - Педіатрія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.569.002 в Державній установі «Інститут охорони здоров’я дітей 
та підлітків Національної академії медичних наук України» (м.Харків, 
пр. Ювілейний 52-а, тел.(0572) 62-50-19). Науковий керівник: Рак 
Лариса Іванівна – завідувач відділення педіатрії і реабілітації, доктор 
медичних наук, старший науковий співробітник Державної установи 
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії 
медичних наук України» 
 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону за спеціальністю 

Зарубенко Артур Олександрович, ад’юнкт науково-організаційного 
відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут, тема дисертації: «Методики обґрунтування раціонального 
розміщення антенних систем радіоелектронних засобів зв’язку 
командно-штабної машини для підвищення ефективності їх 
функціонування», (255 Озброєння та військова техніка). Спеціалізована 
вчена рада СРДФ 26.710.002 у Військовому інституті телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут, (м. Київ, вул. Московська, 45/1, 
 (044)-256-22-73 Науковий керівник: Кузавков В.В., доктор технічних 
наук, доцент, начальник кафедри побудови телекомунікаційних систем 
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факультету Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут. 
 

28 Публічне управління та адміністрування 
Аршиннікова Анна Валеріївна, аспірант кафедри публічного 
управління та митного адміністрування Університету митної справи та 
фінансів, тема дисертації: «Розвиток механізмів публічного управління 
у сфері запобігання та протидії корупції в системі загальної середньої 
освіти України», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.011 в Університеті митної справи 
та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (056) 
745 55 96. Науковий керівник: Брус Тетяна Миколаївна, кандидат наук з 
державного управління, доцент, вчений секретар Університету митної 
справи та фінансів  
Долгіх Максим Вікторович, аспірант Приватного акціонерного 
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом», тема дисертації: «Теоретичні засади 
реформування механізмів публічного управління системою охорони 
здоров’я» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.009 в Державному університеті 
«Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. Чуднівська,  0412 24-
14-22). Науковий керівник: Пархоменко-Куцевіл О.І., доктор наук з 
державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди 
Курілов Юрій Юрійович, аспірант кафедри менеджменту та 
управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, тема дисертації: «Організаційно-правові 
механізми державного управління у сфері децентралізації територій: 
зарубіжний досвід», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.016 в Університеті митної справи 
та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (056) 
745 55 96. Науковий керівник: Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук 
з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту 
та управління проєктами ДРІДУ НАДУ 
Наумчук Катерина Миколаївна, аспірантка Державного університету 
«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Механізм державної 
антикорупційної політики в забезпеченні економічної безпеки України» 
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 14.052.010 в Державному університеті «Житомирська 
політехніка» (м. Житомир, вул. Чуднівська,  0412 24-14-22). Науковий 
керівник: Драган І.О., доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та 
адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка». 
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Олійник Аліна Миколаївна, аспірант кафедри публічного управління 
та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів, 
тема дисертації: «Удосконалення механізму оцінювання державних 
службовців в митних органах України», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.015 в 
Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 2/4, тел. (056) 745 55 96. Науковий керівник: Ковальов 
Віктор Георгійович, кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри публічного управління та митного адміністрування 
Університету митної справи та фінансів  
 

29 Міжнародні відносини 
Іващенко Дар’я Євгенівна, старший викладач кафедри міжнародного, 
цивільного та комерційного права Київського національного 
торговельно-економічного університету, тема дисертації: «Міжнародно-
правове регулювання трансферу технологій», (293 Міжнародне право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.186 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Дешко Л.М., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права 
Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Кручініна Оксана Юріївна, аспірантка кафедри політології та 
міжнародних відносин Національного університету «Львівська 
політехніка». Тема дисертації: «Міжнародні неурядові організації у 
забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний 
виміри» (291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.077 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери 
12, тел. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Дорош Л. О., кандидат 
політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Темербек Аліса Олегівна, аспірантка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Інноваційні стратегії 
країн в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку», 
(292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.030 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий 
керівник: Макогон Ю. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
 
 
 


