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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 

Бартош Ірина Антонівна, викладач кафедри іноземних мов 
Буковинського державного медичного університету, тема дисертації: 
«Методика навчання майбутніх соціальних працівників професійно 
орієнтованого усного спілкування німецькою мовою», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.012 в 
Тернопільському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2,  
(0352) 43-58-80). Науковий керівник: Лабінська Б. І., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для 
гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
Ван Сяофей, аспірант кафедри, Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: 
«Реалізація індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів 
фізичної культури в Китайській Народній Республіці», (015 
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.053.23 у Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;  (057) 700-35-
27). Науковий керівник: Коробейнік В. А., кандидат педагогічних наук, 
доцент, декан факультету фізичного виховання і спорту Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
Вольський Денис Сергійович, викладач кафедри спортивних 
єдиноборств та силових видів спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Система 
контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки» (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.020 в Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. 
Фізкультури, 03150, (044)2875434). Науковий керівник: Коробейніков 
Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
Габорець Ольга Андріївна, асистент кафедри фундаментальних 
дисциплін Донецького національного медичного університету, тема 
дисертації: «Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 
інформаційних технологій», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена  рада ДФ 23.053.010 у Центральноукраїнському 
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державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1;  (0522) 32-08-89). 
Науковий керівник: Смірнова Л. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 
Добровольська Наталія Леонідівна, викладач кафедри іноземних 
мов Одеської національної академії харчових технологій, тема 
дисертації: «Формування в майбутніх фахівців з інформаційних 
технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.013 в 
Тернопільському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2,  
(0352) 43-58-80). Науковий керівник: Задорожна І. П., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології 
та методики навчання англійської мови Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Іваненко Галина Олександрівна, старший викладач кафедри спорту 
та фітнесу, тема дисертації: «Організаційно-методичні засади інтеграції 
олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді», (017 
Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.021 у 
Національному університеті фізичного виховання і спорту України, (м. 
Київ, вул. Фізкультури,1, 03150, 044) 287-05-35). Науковий керівник: 
Радченко Л.О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 
професор кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного 
університету фізичного виховання і спорту України 
Кузьменко Анна Юріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Внесок педагогічної спадщини С. Чавдарова у розвиток української 
освіти (20-60 роки ХХ століття)», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.012 у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1;  (0522) 32-08-89). 
Науковий керівник: Гораш К. В., кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти 
Інституту педагогіки НАПН України 
Матійчук Вікторія Ігорівна, аспірантка Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Корекція тілобудови 
студенток з урахуванням особливостей геометрії мас їхнього тіла у 
процесі фізичного виховання», (017 фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.017 у Волинському  
національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13, 
 (0332)72-01-23). Науковий керівник: Альошина А.І., доктор наук з 
фізичного виховання і спорту, професор, завідувачка кафедри теорії 
спорту та фізичної культури Волинського національного університету 
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імені Лесі Українки 
Чехратова Олена Андріївна, викладач кафедри педагогіки, іноземної 
філології та перекладу, Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, тема дисертації: «Формування 
навчальної автономії майбутніх учителів іноземних мов у фаховій 
підготовці», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.055.022 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 
702-18-35). Науковий керівник: Борова Т.А., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та 
перекладу Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця 
Шульга Наталія Володимирівна, викладач кафедри мовних та 
гуманітарних дисциплін Донецького національного медичного 
університету (м. Кропивницький), тема дисертації: «Формування 
правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної 
підготовки», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена  
рада ДФ 23.144.001 у Льотній академії Національного авіаційного 
університету, м. Кропивницький, вул. Добровольського 1, (тел., 1; 
 +38(095)073-90-21). Науковий керівник: Пухальська Г. А., кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної педагогіки та 
соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного 
авіаційного університету 
 

02 Культура і мистецтво 
Бакумець Анастасія Юріївна, викладач сольного співу і хорових 
дисциплін Міського комунального закладу культури «Дніпровська дитяча 
музична школа № 19», тема дисертації: «Жанрово-стильові особливості 
хорових циклів українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ 
століття», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.850.007 в Національній академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 5017828). 
Науковий керівник: Бєлявіна Н. Д., кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
Гальчинська Ольга Сергіївна, аспірант кафедри ергономіки і дизайну, 
Київський національний університет технологій та дизайну, тема 
дисертації: «Дизайн-практики у просторі ленд-арту: концепції та 
засоби» (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.026 в 
Київському національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Пашкевич  К. Л., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій 
та дизайн 
Лєрмонтова Олена Олександрівна, викладач класу домри 
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Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального 
закладу «ДМШ №7 ім. М.П.Мусоргського», тема дисертації: «Творчість 
музиканта-домриста : виконавсько-психологічний аспект (на матеріалі 
діяльності Харківської школи)», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.034 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Костогриз С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 
народних інструментів України Харківського національного університету 
мистецтв імені І.П.Котляревського 
Михайлюк Ольга Юріївна, аспірант кафедри ергономіки і дизайну, 
Київський національний університет технологій та дизайну, тема 
дисертації: «Фактурні рішення в текстильному дизайні: типології, 
проектні практики» (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.102.027 в Київському національному університеті технологій та 
дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). 
Науковий керівник: Остапенко Н.В., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедрою ергономіки і дизайну Київського національного 
університету технологій та дизайну 
 

03 Гуманітарні науки 
Алексєєва Наталя Михайлівна, аспірантка Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації «Особливості 
функціонування англомовних гіпонімів у мові, мовленні та ментальному 
лексиконі», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.022 в 
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, 
Французький бульвар 24/26, каб.109, телефон (067) 7203301. Науковий 
керівник: Карпенко О.Ю., завідувач кафедри граматики англійської 
мови, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
Алмугхід Амджад Мохаммад Махмуд, аспірант кафедри перекладу 
та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: «Вербальна 
репрезентація арабського світу в російській мові», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.018 у Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара (49010, м.  Дніпро, 
пр. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00).  Науковий керівник: Панченко 
Олена Іванівна, д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри 
перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 
Амеліна Оксана Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи, вчитель історії одеської загальноосвітньої школи № 78 І-ІІІ 
ступенів Одеської міської ради одеської області, тема дисертації: 
«Здобичництво українського козацтва ХVI – XVIII: виникнення, зміст, 
трансформація», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена 
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рада – ДФ 41.051.020, в Одеському національному університеті імені 
І.І. Мечникова (м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (067)760 54 91). 
Науковий керівник – Бачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних 
наук, професор, завідуюча кафедрою історії України Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова 
Бачун Лілія Ігорівна, тимчасово не працює; тема дисертації: 
«Ономастикон української прози про національно-визвольний рух 
першої половини ХХ ст.», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.053.011 в Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2,  (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Панчук Г. Д., 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства 
і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. Володимира Гнатюка 
Бєлінська Валерія Євгенівна, викладач  кафедри іноземних мов, 
тема дисертації: «Концептосфера природа в поетичному словнику 
П.М. Перебийноса та А.І. Кичинського», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.053.039 в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. 
(057) 700-35-27). Науковий керівник: Голобородько Костянтин 
Юрійович, доктор філологічних наук, професор, декан українського 
мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди 
Бубнов Денис Валерійович, аспірант Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, тема дисертації «Особливості 
мовленнєвої поведінки ірландців в ситуації двомовності», (035 
Філологія). Спеціалізована вчена рада Д 41.051.023 в Одеському 
національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, 
Французький бульвар 24/26, каб.109, телефон (067) 7203301). 
Науковий керівник: Григорян Н. Р., кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
Ковальов Максим Володимирович, викладач КЗ «Мелітопольський 
медичний фачовий коледж» ЗОР, тема дисертації: «Історіографія 
теоретичних засад та суспільної практики махновського руху», (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.043 у 
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66, ( (061) 7644546). Науковий керівник: Гудзь Віктор 
Васильович, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та 
археології  Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького 
Копитіна Анастасія Сергіївна, викладач кафедри романської 
філології та порівняльно-типологічого мовознавства Київський 
університет імені Бориса Грінченка, тема дисертації: «Лінгвокогнітивні 
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та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля “простір” (на 
матеріалі англійської, російської, української та французької мов)» (035 
Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.016 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник: Махачашвілі 
Р. К. – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 
Костюк Юлія Михайлівна, провідний фахівець відділу аспірантури 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка, тема дисертації: «Суспільно-політичний 
неолексикон української інтернет-комунікації у формально-
семантичному та соціонормативному аспектах», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.016 у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
(м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2, тел.  (0352) 43-58-80). Науковий 
керівник: Струганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, 
професор, професор кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка 
Кулібаба Марія Олегівна, аспірантка Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, тема дисертації «Прагмалінгвістична 
специфіка українського метеодискурсу» (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.009 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Французький бульвар, 
24/26, каб. 86,  (067)9046695. Науковий керівник: Романченко А. П.,  
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
Ляскович Роман Сергійович, вчитель Кам’янець-Подільської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  
з поглибленим вивченням інформатики, тема дисертації: «Мобілізації 
до збройних формувань українських державних утворень та їх роль у 
посиленні боротьби за національні інтереси (кінець 1918 – кінець 
1920 рр.», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 71.053.004 у Кам’янець-Подільському національному університеті 
імені Івана Огієнка, (м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, 
 (03849) 50922. Науковий керівник: Завальнюк О.М., доктор 
історичних наук, професор, професор кафедри історії України 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Омельченко Світлана В’ячеславівна, заступник директора з науково-
виховної роботи Тульчинського фахового коледжу культури, тема 
дисертації: «Професор Дубняк К. В. (1890–1948) – учений та 
популяризатор науки й освіти в Україні», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.007 у Національній науковій 
сільськогосподарській бібліотеці НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв 
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Оборони, 10; тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор 
Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних 
наук, професор, академік НААН, директор Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук 
України 
Сіваченко Інна Вікторівна, аспірантка Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова, тема дисертації «Просодичні 
особливості мовлення коментаторів спортивних програм 
(інструментально-фонетичне дослідження)», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада Д 41.051.025 в Одеському національному 
університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Французький бульвар 24/26, 
каб.109, телефон (067) 7203301). Науковий керівник: Григорян Н. Р., 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та 
прикладної фонетики англійської мови Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова 
Суп Євген Юрійович, ФОП Суп Євген Юрійович, тема дисертації: 
«Кримінальна відповідальність за грубе порушення законодавства про 
працю (ст. 172 КК України)», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.700.062 у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). 
Науковий керівник: Литвинов О.М., доктор юридичних наук, професор, 
кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
Шершова Тетяна Вікторівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Культурна пам’ять як чинник формування національної ідентичності 
(на матеріалах народно-пісенних практик Полтавщини» (034 
Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.850.008 в 
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 5017828). Науковий керівник:  
Дячук В. П., кандидат культурології, доцент, доцент кафедри арт-
менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв 
Юраш Євген Олександрович, викладач Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова, голова профкому студентів та 
аспірантів, тема дисертації: «Одеський комітет піклувального 
товариства про в’язниці: формування, склад, діяльність», (032 Історія 
та археологія). Спеціалізована вчена рада – ДФ 41.051.021, в 
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, 
вул. Дворянська, 2; тел. (067)760 54 91). Науковий керівник – Бачинська 
Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідуюча 
кафедрою історії України Одеського національного університету 
імені І.І.Мечникова 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Барон Ігор Геннадійович, заступник начальника Головного відділу по 
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боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБ України в 
Одеській області, тема дисертації: «Економічна безпека України в 
умовах деструктивного впливу екзогенних детермінант», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.855.006 в 
Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31,  (04597) 6-09-94). Науковий керівник: 
Ходжаян А. О., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Березенко Віктор Вікторович, генеральний директор ТОВ «Центр 
політичних рішень», тема дисертації «Психологічні засади формування 
політико-правової свідомості виборців», (053 – Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.105 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Казміренко Л.І., кандидат 
психологічних наук, професор, професор кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ 
Бессараба Олена Юріївна, викладач кафедри терапевтичних 
дисциплін Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного, 
тема дисертації: «Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-
психологічна корекція», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.053.024 у Вінницькому державному педагогічному університеті 
імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32, 
 (098) 5303297). Науковий керівник: Комар Т. О., кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
Веремєєнко Олександр Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Енергоефективність на засадах інноваційного розвитку 
підприємств машинобудування», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 17.051.048 у Запорізькому національному університеті 
(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 228-76-13). Науковий 
керівник: Маказан Є. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності Запорізького національного університету 
Галас Леся Іванівна, молодший науковий співробітник кафедри 
управління та бізнес-адміністрування Державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.030 у Державному вищому навчальному закладі 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Шматковська Т. О., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку і оподаткування Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 
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Давоян Єлизавета Едуардівна, аспірант кафедри практичної 
психології, Криворізький державний педагогічний університет, тема 
дисертації: «Психологічні особливості особистості батьків, що 
виховують дітей з аутизмом» (053 – Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 09.053.004 у Криворізькому державному педагогічному 
університеті (м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  тел. (056) 470-13-48). 
Науковий керівник: Мірошник Зоя Михайлівна, доктор психологічних 
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Криворізького 
державного педагогічного університету 
Демків Василь Григорович, аспірант Західноукраїнського 
національного університету МОН України, тема дисертації: 
«Регулятивні чинники розвитку творчої активності майбутніх 
дизайнерів», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.053.044 в Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-
27). Науковий керівник: Шандрук С. К., доктор психологічних наук, 
професор, професор кафедри психології та соціальної роботи 
Західноукраїнського національного університету 
Дробіт Лілія Ришардівна, асистент кафедри спеціальної освіти та 
соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана 
Франка, тема дисертації: «Особливості мотивації учіння у дітей з 
розладами аутистичного спектру», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.051.035 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-
82). Науковий керівник: Островська К. О., доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Єрмакова Аліса Сергіївна, аспірант Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації: « Сексуальне 
благополуччя як фактор успішності в бізнесі», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ  41.051.015 Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова, (м. Одеса, вул. Дворянська, 2, 65082, 
 ( 048)776-03-02). Науковий керівник:   Чернявська Т.П., доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і 
спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова 
Жук Наталія Анатоліївна, психолог відділення психологічного 
забезпечення Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Комунікативна компетентність як основа професіоналізму патрульних 
поліцейських», (053 – Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.091 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Казміренко Л.І., кандидат психологічних наук, професор, 
професор кафедри юридичної психології Національної академії 
внутрішніх справ 
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Зарбалізаде Елмаддін, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Формування споживчої цінності приміських пасажирських перевезень» 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.059.008 у 
Національному транспортному університеті (01010, м. Київ, вул. М. 
Омеляновича-Павленка, 1,  (044) 280-08-13). Науковий керівник: 
Бакалінський О. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри менеджменту Національного транспортного університету 
Кльоба Соломія Михайлівна, аспірантка Державної установи 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України», тема дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення 
конкурентоспроможності територіальних громад регіону», (051 
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.004 у Державній 
установі «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України», (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4,  (032) 270-71-68). 
Науковий керівник: Максимчук М. В., доктор економічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
регіональної економічної політики Державної установи «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
Лєсніченко Ніна Павлівна, аспірантка кафедри психології 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди МОН України, тема дисертації: «Гендерні особливості 
тілесного локусу контролю в юнацькому віці», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.045 в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
(м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий 
керівник: Хомуленко Т.Б., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
Пивоварова Ганна Борисівна, заступник директора ТОВ «Будівельна 
лабораторія», тема дисертації: «Управління економічними ризиками в 
умовах фінансової нестабільності (на прикладі підприємства 
залізничного транспорту)», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.820.008 в Дніпровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2;  (056) 373-15-63). Науковий керівник: Бобиль В. В., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування Дніпровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
Слинько Микола Юрійович, аспірант Черкаського державного 
технологічного університету, тема дисертації: «Смарт-спеціалізація 
регіону як інструмент інноваційного розвитку», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.052.010 в Черкаському державному 
технологічному університеті (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, 
 (0472) 71-00-92). Науковий керівник: Гончаренко І. Г., доктор наук з 
державного управління, професор, завідувач кафедри фінансів 
Черкаського державного технологічного університету 
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Стасюк Богдан Олександрович, начальник Науково-методичного 
навчального центру ДП «ДерждорНДІ», тема дисертації: «Економічне 
оцінювання безпеки автомобільних доріг» (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.059.009 у Національному 
транспортному університеті (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-
Павленка, 1,  (044) 280-08-13). Науковий керівник: Концева В. В., 
кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, 
обліку і аудиту Національного транспортного університету 
Хорошун Юлія Вікторівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Інвестиційне забезпечення стратегічного розвитку аграрного сектору 
національної економіки», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 73.052.011 в Черкаському державному технологічному університеті 
(м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460,  (0472) 71-00-92). Науковий 
керівник: Проданова Л. В., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування  
Черкаського державного технологічного університету 
Шатіло Оксана Вадимівна, аспірантка Національного транспортного 
університету (м. Київ), тема дисертації: «Стратегічний розвиток 
інноваційних процесів на автотранспортних підприємствах», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.051 в 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: Гречан А. П., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 
Національного транспортного університету (м. Київ) 
Юрченко Анна Станіславівна, заступник Міністра з питань 
європейської інтеграції Міністерства інфраструктури України, тема 
дисертації: «Економічне обґрунтування концесій у дорожньому 
будівництві» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.059.010 
у Національному транспортному університеті (01010, м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,  (044) 280-08-13). Науковий 
керівник: Бондар Н. М., доктор економічних наук, професор, декан 
факультету економіки та права Національного транспортного 
університету 
 

07 Управління та адміністрування 
Алєксєєва Ольга Вікторівна, аспірантка Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки», тема дисертації: «Розвиток 
аграрного підприємництва у формуванні інституційного механізму 
зайнятості населення», (076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.350.008 Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної економіки», (м. Київ, вул. Героїв 
Оборони,10,  (044) 258-31-80). Науковий керівник: Шпикуляк О. Г., 
доктор економічних наук, професор, учений секретар Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки» 
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Бабенко Максим Віталійович, заступник директора з фінансових 
питань Державного підприємства «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», 
тема дисертації: «Управління фінансовою стабільністю банку в умовах 
турбулентності економіки України», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.010 Університету 
банківської справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11,  (067) 718-
18-03). Науковий керівник: Азаренкова Г. М., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри банківського бізнесу і фінансових 
технологій Каразінського банківського інституту Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
Беля Андріана Романівна, аспірант Державної установи «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», тема 
дисертації «Система бюджетного контролю на місцевому рівні в умовах 
адміністративно-фінансової децентралізації», (072 Фінанси, банківська 
справа та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.002 у 
Державній установі «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН України», (790026, м. Львів, вул. Козельницька 4, 
 (032) 270-71-68). Науковий керівник: Сторонянська І. З., доктор 
економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділу регіональної фінансової політики Державної установи 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
Білоус Лілія Борисівна, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Альба», тема дисертації: «Енергоресурсні чинники 
управління економічним розвитком регіону», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.030 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Дикань В. В., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та 
адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
Васильєва Дарія Олексіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Корпоративні облігації у фінансуванні підприємств (на прикладі 
східноєвропейських ринків капіталів)», (072 Фінанси, банківська справа 
та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.042 у 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: Кудик Т. О., 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри корпоративних 
фінансів і контролінгу Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Галайко Андрій Миронович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Фінансова політика розвитку агропромислового комплексу України», 
(072 Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 35.051.036 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1,  (063) 607-59-82). 
Науковий керівник: Ванькович Д. В., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Кирилюк Оксана Василівна, асистент кафедри бізнес-економіки та 
підприємництва, Державний вищий навчальний заклад «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема 
дисертації: «Асиметрія розвитку суб’єктів підприємництва в контексті 
технологічних змін», (076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.044 у Державному 
вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, 
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Швиданенко Г. О., кандидат 
економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та 
підприємництва Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Ключник Лілія Василівна, провідний інженер Державної установи 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України», тема дисертації: «Формування та використання 
інвестиційного потенціалу домашніх господарств», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.154.003 в Державній установі «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України», (79026, м. Львів, вул. 
Козельницька, 4,  (032) 270-71-68). Науковий керівник: Давимука 
С. А., доктор економічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу регіональної фінансової політики Державної 
установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України» 
Краснікова Наталія Григорівна, науковий співробітник, Національний 
науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 
М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, тема дисертації: 
«Обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і 
витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоровʼя», 
(071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.013 
у Харківському національному університеті міського господарства імені 
О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, 
 (057) 707-31-92). Науковий керівник: Гордієнко Н. І., кандидат 
економічних наук, професор, професор кафедри фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова 
Магдалюк Олексій Віталійович, редактор Державного підприємства 
«Мультимедійна платформа іномовлення України», тема дисертації: 
«Фундаментально-вартісний підхід до управління капіталом 
промислових підприємств України», (072 Фінанси, банківська справа та 



середа, 03 листопада 2021 р. 

 
14 

страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.011 Університету 
банківської справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11,  (067) 718-
18-03). Науковий керівник: Петрик О. І., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри банківської справи та фінансових 
технологій Навчально-наукового інституту банківських технологій та 
бізнесу Університету банківської справи 
Немсадзе Гурам Гівійович, голова наглядовоï ради 
ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», тема дисертації: 
«Фінансова архітектура корпорацій в умовах нестабільного 
економічного середовища», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 79.051.006 у 
Національному університеті «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник: 
Кужелєв М. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів, обліку та оподаткування Приватного вищого навчального 
закладу «Європейський університет» 
Пацарнюк Олексій Васильович, юрист ПП «Мега-Крокус», тема 
дисертації: «Аудит та аналіз інноваційної діяльності підприємств», 
(071 Облік та оподаткування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.050 у Державному вищому навчальному закладі «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(м. Київ, проспект Перемоги 54/1, тел. (044) 455-60-30). Науковий 
керівник: Петрик О. А., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 

08 Право 
Баско Андрій Валентинович, самозайнята особа, адвокат, тема 
дисертації: «Правові засади діяльності органів місцевого 
самоврядування в Україні з урахуванням децентралізації», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.031 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Гошовський 
Володимир Сергійович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри адміністративного права і кримінального права юридичного 
факультету Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара 
Бобрішова Лілія Володимирівна, старший інспектор 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Адміністративно-правове регулювання медичного 
забезпечення поліцейських в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.727.033 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; 
(056) 377-34-80). Науковий керівник: Логвиненко Б.О., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 
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права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 
Бойко Олександр Васильович, суддя Голосіївського районного суду 
міста Києва, тема дисертації «Право на справедливий судовий розгляд 
у кримінальному судочинстві України», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.092 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Хабло О.Ю., кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри кримінального процесу Національної академії 
внутрішніх справ 
Бойчук Володимир Юрійович, військовослужбовець Служби безпеки 
України, тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за передачу 
або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, 
зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 
діяльності, у сфері оборони країни», (081 «Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.086.034 в Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
93-61). Науковий керівник: Пономаренко Юрій Анатолійович, доктор 
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права № 1 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Булат Наталія Миколаївна, завідувач центру наукової й освітянської 
мобільності навчального інституту міжнародної освіти, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, тема дисертації:  
«Доменні імена в системі об’єктів права інтелектуальної власності», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.019 в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова (м. Одеса, вул. 
Дворянська 2,  (+38) 099-098-4874). Науковий керівник: Валах 
Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова 
Бурлаченко Дмитро Володимирович, аспірант кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації: «Нагляд і контроль у 
системі захисту трудових прав і свобод» (081 «Право») Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.086.047 у Національному університеті «Одеська 
юридична академія», МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 
дорога, 23; 🕿 (097) 773 00 33). Науковий керівник: Чанишева Галія 
Інсафівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, декан соціально-правового факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Войтюк Тарас Романович, аспірант кафедри кримінального права і 
процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки, 
тема дисертації «Відмова від виконання правового обов’язку як 
кримінально-правове поняття» (081 − Право). Спеціалізована вчена 
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рада ДФ 26.236.015 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. 
Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: Кваша 
О.О.,  доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та 
судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
Гвоздюк Віталій Валерійович, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації «Тактика 
проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.093 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Чорноус Ю.М., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної 
академії внутрішніх справ 
Грабовий Олександр Анатолійович, адвокат, тема дисертації 
«Договір комерційного представництва у цивільному праві України», 
(081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.094 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Бірюков 
І.А., кандидат юридичних наук, професор 
Гушилик Антон Борисович, директор приватного підприємства 
«ФЛЕШБЕЙК», тема дисертації: «Правовий статус боржника у справі 
про банкрутство», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
11.737.013 у Донецькому державному університеті внутрішніх справ, 
МВС України (87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 
89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: Бутирський Андрій 
Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, суддя 
Господарського суду Чернівецької області 
Дерновий Віталій Валерійович, старший детектив – заступник 
керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів 
Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 
України, тема дисертації «Розслідування заволодіння чужим майном, 
вчиненого шляхом зловживання службовим становищем за участю 
іноземців», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.095 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: 
Калиновський О.В., кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, заступник начальника відділу організації наукової 
діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної 
академії внутрішніх справ 
Іщенко Тетяна Володимирівна, старший оперуповноважений в 
особливо важливих справах 1-го відділу (боротьби з нелегальною 
міграцією) управління міграційної поліції Головного управління 
Національної поліції в Полтавській області, тема дисертації 
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«Розслідування домашнього насильства», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.096 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Мотлях О.І., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення 
та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту 
заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх 
справ 
Кваша Роман Сергійович, аспірант відділу проблем кримінального 
права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України, тема дисертації «Насильницька злочинність 
серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної кримінології» 
(081 − Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.016 в Інституті 
держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 
України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). 
Науковий керівник: Костенко О.М.,  доктор юридичних наук, професор, 
завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та 
судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
Ковальчук Юлія Миколаївна, керуючий адвокатського бюро «Юлія 
Ковальчук та партнери», тема дисертації: «Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності виконавчих органів місцевих раз на базовому 
рівні в Україні», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
11.737.017 у Донецькому державному університеті внутрішніх справ, 
МВС України (87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 
89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: Юрах Віталій Михайлович, 
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та 
правоохоронної діяльності Центральноукраінського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Кондратов Володимир Гарійович, в.о. начальника другого відділу 
процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування 
територіальними органами поліції та підтримання публічного 
обвинувачення управління нагляду за додержанням законів 
Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської 
обласної прокуратури, тема дисертації: «Кримінально-правове 
забезпечення захисту працівників правоохоронних органів: 
компаративістське дослідження», (081 «Право»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 11.737.015 у Донецькому державному університеті внутрішніх 
справ, МВС України (87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. 
Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: Бесчастний Віктор 
Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 
України, керівник Секретаріату Конституційного суду України 
Кругова Світлана Самуїлівна, суддя Харківського апеляційного суду, 
тема дисертації «Конституційно-правове забезпечення гендерної 
рівності в Україні» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 26.236.017 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. 
Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Шемшученко Ю.С., доктор юридичних наук, професор, академік НАН 
України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України 
Куницький Євген Віталійович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Інститут примирення сторін у цивільному процесі України», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.010 у Науково-
дослідному інституті приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака (м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;  
+380442867098). Науковий керівник: Бичкова Світлана Сергіївна, 
доктор юридичних наук, професор 
Майна Ганна Євгенівна, суддя Новомосковського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області, тема дисертації: «Публічна обіцянка 
винагороди як вид не договірних зобов’язань», (081 «Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.028 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Крижна 
Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
Мартиненок Дмитро Олексійович, начальник УСР в Київській області 
ДСР НП України, тема дисертації: «Розслідування злочинної діяльності 
злочинних угруповань парамілітарного типу», (081 «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.015 в Одеському державному 
університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; 
(067)-906-84-18). Науковий керівник: Цехан Дмитро Миколайович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Митник Уляна Миколаївна, провідний юрисконсульт Тернопільського 
національного технічному університету імені Івана Пулюя, тема 
дисертації «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії 
домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу» 
(081 − Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.018 в Інституті 
держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 
України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). 
Науковий керівник: Перелигіна Р. В., кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримінального права та процесу Київського університету 
права НАН України 
Монастирська Віолета Юріївна, керівник відділу міжнародних практик 
Адвокатського об’єднання «ЛІГАЛ СТРАТЕДЖІ», тема дисертації: 
«Процесуальні повноваження адвоката при здійсненні міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження» (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.061 у Харківському 
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національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – Татаров Олег 
Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, заступник Керівника Офісу Президента України 
Орзіх Вікторія Марківна, Приватний нотаріус Одеського міського 
нотаріального округу, тема дисертації: «Застосування нотаріусами 
аналогії закону та аналогії права» (081 «Право») Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.049 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; 
 (068) 773 03 34). Науковий керівник: Зубар Володимир Михайлович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Пилипчук Наталія Петрівна, суддя Харківського апеляційного суду, 
тема дисертації «Конституційне право громадян України на 
відпочинок» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.019 в 
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії 
наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 
32). Науковий керівник: Шемшученко Ю.С., доктор юридичних наук, 
професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України 
Плескач Марія Василівна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення кібербезпеки людини», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.200 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Заярний О. А., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Полішко Наталія Леонідівна, старший викладач кафедри цивільно-
правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ, тема 
дисертації «Правове регулювання праці жінок, які проходять службу в 
Національній поліції України», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.097 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Мироненко В.П., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії 
внутрішніх справ 
Пономаренко Оксана Василівна, оперуповноважений 2-ого відділу 
Управління оперативно-технічного забезпечення Головного управління 
Національної поліції у м. Києві, тема дисертації «Кримінальна 
відповідальність за погрозу або насильство щодо службової особи чи 
громадянина, який виконує громадський обов’язок», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.098 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
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(044) 246-94-91). Науковий керівник: Бабаніна В.В., доктор юридичних 
наук, доцент, професор кафедри кримінального права Національної 
академії внутрішніх справ 
Пташинська Аліна Олександрівна, аспірантка кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення Національного університету 
«Одеська юридична академія», тема дисертації: «Правове 
регулювання вимог до працівників за законодавством України» (081 
«Право») Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.050 у Національному 
університеті «Одеська юридична академія», МОН України (65009, м. 
Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; 🕿 (097) 773 00 33). Науковий 
керівник: Чанишева Галія Інсафівна, доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент Національної академії правових наук 
України, заслужений діяч науки і техніки України, декан соціально-
правового факультету Національного університету «Одеська юридична 
академія» 
Ребезюк Владислав Михайлович, юрист ТОВ «Укррембудсервіс-
плюс», тема дисертації «Забезпечення охорони прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження: порівняльно-правовий 
аналіз», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.099 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: 
Арешонков В.В., доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з 
проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту №1 
Національної академії внутрішніх справ 
Репело Володимир Вікторович, інспектор з реагування патрульної 
поліції СПД № 2 (смт Новгородка) ВП № 2 (м. Кропивницький) 
Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, тема дисертації: 
«Адміністративно-правові засади діяльності Державної міграційної 
служби України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.727.034 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). 
Науковий керівник: Шевченко С.І., кандидат юридичних наук, директор 
навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення 
кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Риндюк Інна Іванівна, викладач Київського центру первинної 
професійної підготовки «Академія поліції» навчально-наукового 
інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Адміністративна відповідальність за керування транспортними засобами 
у стані сп’яніння в Україні та іноземних державах», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.100 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Варивода В.І., кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри поліцейського права 
Національної академії внутрішніх справ 
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Смірнова Віка В’ячеславівна, викладач кафедри цивільно-правових 
дисциплін Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Розгляд цивільних справ за участю присяжних в Україні», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.101 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Лов’як О.О., кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник, провідний фахівець філії 
Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області 
Стешенко Олександра Сергіївна, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Права дитини на пренатальній стадії розвитку: теоретико-
правове дослідження» (Rights of the child in prenatal stage: theoretical 
and legal research), (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.218 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Наукові керівники: Малишев Б.В., доктор юридичних 
наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права та держави 
Навчально-наукового Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; Бенедикт Жірар, професор, член 
Центру фундаментальних прав та приватного права (CDPF) 
Страсбурзького університету 
Суденко Юлія Анатоліївна, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації «Юридико-
психологічна характеристика булінгу та його попередження», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.092 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Андросюк В.Г., 
кандидат психологічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного 
забезпечення та психофізіологічних досліджень Національної академії 
внутрішніх справ 
Таус Максим Марович, суддя Ленінського районного суду м. 
Дніпропетровська, тема дисертації: «Судове провадження на підставі 
угод у кримінальному процесі України», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.727.030 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; 
(056) 377-34-80). Науковий керівник: Рогальська В.В., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Тітова Ганна Олесіївна, керуюча партнерка Адвокатського об‘єднання 
«КТП ГРУП», тема дисертації: «Розрахункові відносини в сфері 
електронної комерції», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.895.008 в Хмельницькму університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. 
(0382) 71-80-00). Науковий керівник: Черняк Олена Юріївна, кандидатка 
юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри міжнародного та 
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європейського права Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова 
Щербіна Артем Валентинович, суддя Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької області, тема дисертації: 
«Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу 
автоматизованої системи документообігу суду», (081 «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.016 у Донецькому державному 
університеті внутрішніх справ, МВС України (87510, Донецька область, 
м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: 
Назимко Єгор Сергійович, доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник, перший проректор Донецького державного університету 
внутрішніх справ 
Юріков Олександр Олександрович, викладач циклу загальних та 
кримінально-правових дисциплін Київського центру первинної 
професійної підготовки «Академія поліції» навчально-наукового 
інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Кримінальна відповідальність за умисне пошкодження або руйнування 
телекомунікаційної мережі», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.103 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Бабаніна В.В., доктор юридичних наук, доцент, професор 
кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ 
Яковлев Дмитро Олександрович, суддя Бабушкінського районного 
суду м. Дніпропетровська, тема дисертації: «Договір про 
конфіденційність в цивільному праві України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.031 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Явор 
О.А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного 
права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
 

09 Біологія 
Варченко Оксана Іванівна, провідний інженер Інституту клітинної 
біології та генетичної інженерії НАН України, тема дисертації: 
«Вивчення гетерологічної експресії репортерного гена gfp в рослинах 
Nicotiana rustica L.» (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.261.001 в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН 
України (м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148,  044 526 71 04). 
Науковий керівник: Симоненко Юрій Вікторович, кандидат біологічних 
наук, старший науковий співробітник Інституту клітинної біології та 
генетичної інженерії НАН України 
Кочергіна Анастасія Віталіївна, аспірант Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: 
«Кортикофільні міксоміцети (Myxogastrea) Південно-західної частини 
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Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна 
екологія», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.040  в 
Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 
Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). 
Науковий керівник: Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, 
професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди 
 

10 Природничі науки 
Барбалат Дмитро Олександрович,  старший хімік науково-дослідної 
лабораторії фізико-хімічних методів ТДВ «Інтерхім», тема дисертації 
«Синтез і хіміко-аналітичні характеристики нових похідних 
6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в комбінованих 
спектрофотометричних методах аналізу» (102 Хімія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.051.018 в Одеському національному університеті 
імені І.І. Мечникова, (м. Одеса, вул. Дворянська, 2, 65082,  ( 048)723-
82-64). Науковий керівник: Снігур Д.В., кандидат хімічних наук, доцент 
кафедри аналітичної та токсикологічної хімії факультету хімії та 
фармації Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
Білоус Юрій Олександрович, – асистент кафедри географії України 
та регіоналістики ЧНУ ім. Ю.Федьковича, тема дисертації: 
«Територіальна структура загальноосвітнього простору: суспільно - 
географічні аспекти та оцінка якості знань (на прикладі Чернівецької 
області)», (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 
76.051.013 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича (м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 0372584714). 
Науковий керівник: Заячук Мирослав Дмитрович, доктор географічних 
наук, доцент, декан географічного Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Бучко Ольга Віталіївна, фахівець кафедри неорганічної хімії та 
хімічної освіти Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова, тема дисертації «Гомо- та гетерометалічні 
цитратогерманати(станати) різних типів. Синтез, структура і 
властивості» (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.016 в 
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, 
вул. Дворянська, 2, 65082,  ( 048)723-82-64).  Науковий керівник: 
Марцинко О.Е., в.о. завідувача кафедри неорганічної хімії та хімічної 
освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 
доктор хімічних наук, професор 
Гаврилюк Лілія В’ячеславівна, науковий співробітник, Інститут 
агроекології і природокористування НААН, тема дисертації: «Взаємодія 
фітопатогенних мікроміцетів із рослинами сої в умовах органічного 
виробництва Центрального Лісостепу України» (101 – Екологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.011 Інституту агроекології і 
природокористування НААН (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12,  
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(044) 522-67-55). Науковий керівник: Парфенюк Алла Іванівна, доктор 
біологічних наук, професор, завідувач відділу агробіоресурсів і 
екологічно безпечних технологій Інституту агроекології і 
природокористування НААН 
Дідура Руслана Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, 
оптимізація (на прикладі автотраси Київ – Одеса)», (103 Науки про 
Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.023 у Вінницькому 
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, 
(м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник 
– Денисик Г. І., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 
географії Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 
Ковтун Антон Володимирович, аспірант Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет», тема дисертації: «Рециклізації спіропохідних як метод 
синтезу нових люмінофорів», (102 Хімія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.078.008 в Державному вищому навчальному закладі 
«Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 8, (067) 599-38-78). Науковий керівник: Марков В.І., 
професор кафедри фармації та технології органічних речовин, доктор 
хімічних наук, професор, професор кафедри Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет» 
Логвинова Марина Олександрівна, аспірантка Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у 
прикордонних регіонах Східної України», (103 Науки про Землю). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.031 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Нємець Л. М., 
доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 
соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, 
географії, рекреації і туризму Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
Сліпчук Анастасія Олександрівна, аспірантка Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, тема дисертації: 
«Вплив трудового потенціалу на соціально-економічний розвиток 
регіону (на прикладі Волинської області)», (103 Науки про Землю). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.016 у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13, 
 (0332)72-01-23). Науковий керівник: Барський Юрій Миколайович, 
доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету 
Волинського національного університету імені Лесі Українки 
Стельмах Сергій Ігорович, директор ТОВ «РАЙТ-БАЙТ», тема 
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дисертації «Аналіз та прогнозування властивостей молекулярних 
нанооб’єктів методами хемоінформатики» (102 Хімія).  Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.051.017 в Одеському національному університеті 
імені І.І. Мечникова, (м. Одеса, вул. Дворянська, 2, 65082,  ( 048)723-
82-64). Науковий керівник: Кузьмін В.Є., директор Фізико-хімічного 
інституту ім. О. В. Богатського НАН України, чл.-кор. НАН України, 
доктор хімічних наук, професор 
Суптело Ольга Сергіївна, аспірантка Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Постіндустріальні 
трансформації міста Харкова: суспільно-географічні аспекти», 
(103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.032 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Сегіда К. Ю., доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, 
географії, рекреації і туризму Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
Торчинюк Павло Васильович, аспірант Інституту загальної та 
неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, тема дисертації: 
«Синтез, структура та властивості плівкових матеріалів на основі 
органо-неорганічного перовськиту СН3NН3PbI3», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.002 в Інституті загальної та 
неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (м. Київ, проспект 
Академіка Палладіна 32/34; тел. (044) 225-04-55). Науковий керівник: 
Білоус А. Г.,  академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, 
завідувач відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної 
хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 
Туровнік Юлія Анатоліївна, науковий співробітник, Інститут 
агроекології і природокористування НААН, тема дисертації: 
«Формування фітопатогенного мікобіому в агроценозі соняшника в 
умовах Центрального Лісостепу України» (101  Екологія). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.371.010 Інституту агроекології і 
природокористування НААН (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 НААН 
Хрипунов Максим Геннадійович, аспірант  Національного технічного  
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Активаційні процеси в плівках телуриду кадмію», (105  Прикладна 
фізика та наноматеріали ). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.209 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник:  доцент Зайцев Р.В., завідуючий кафедри фізичного 
матеріалознавства для електроніки і геліоенергетики навчально-
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наукового інженерно-фізичного інституту Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
 

12 Інформаційні технології 
Жеваго Олександр Олександрович, асистент кафедри «Комп’ютерні 
інформаційні технології» Дніпровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, тема дисертації: 
«Моделювання і аналіз процесів розробки та налагодження 
комп’ютерних програм», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.820.009 в Дніпровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, вул. 
Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Науковий керівник:  Шинкаренко В.І., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних 
інформаційних технологій Дніпровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
Надеран Марьям аспірант Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема 
дисертації: «Гібридна згорткова мережа для обробки зображень та 
медичної діагностики», (122  Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена 
рада  ДФ26.002.051 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Зайченко Ю. П., доктор технічних наук, професор  кафедри 
математичних методів системного аналізу Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
 

13 Механічна інженерія 
Упатов Микита Ігорович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Одержання, структура та властивості 
спрямовано закристалізованих сплавів систем B4C-NbB2-SiC і B4C-
TaB2-SiC », (132 Матеріалознавство ). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.054 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Богомол Ю.І., доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри  
високотемпературних матеріалів та порошкової металургії 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

14 Електрична інженерія 
Корнієвич Сергій Георгійович, аспірант кафедри теплофізики та 
прикладної екології Одеської національної академії харчових 
технологій, тема дисертації: «Дослідження параметрів ефективності 
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компресорної системи з використанням робочого тіла пропан/ 
поліефірне мастило/ фулерен С60», (144 – Теплоенергетика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.017 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,  (048) 
712-41-40). Науковий керівник: Желєзний В.П., доктор технічних наук, 
професор кафедри теплофізики та прикладної екології Одеської 
національної академії харчових технологій 
Халак В’ячеслав Федорович, аспірант кафедри термодинаміки та 
відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових 
технологій, тема дисертації: «Сонячні системи тепло- та 
холодопостачання і кондиціювання повітря з розробкою полімерних 
сонячних колекторів та абсорберів з внутрішнім випарним 
охолодженням», (142 – Енергетичне машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.016 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,  (048) 
712-41-40). Науковий керівник: Дорошенко О.В., доктор технічних наук, 
доцент, професор кафедри термодинаміки та відновлюваної 
енергетики Одеської національної академії харчових технологій 
Шевченко  Віктор Олександрович, аспірант Національного 
університету «Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Система 
безпровідної передачі енергії на основі багаторівневих перетворювачів 
з покращеними масогабаритними параметрами», (141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.187.003 в Інституті електродинаміки  
НАН України (м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-45). 
Науковий керівник: Гусев Олександр Олександрович, кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри радіотехнічних та вбудованих 
систем Національного університету «Чернігівська політехніка» 
 

15 Автоматизація та приладобудування 
Бернадська Тетяна Володимирівна, молодший науковий 
співробітник кафедри промислової і біомедичної електроніки 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації: «Методи тривимірної візуалізації 
плазматичних мембран еритроцитів для визначення морфологічних 
ознак», (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.061 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, (057) 707-66-55). Науковий керівник: Сокол Є.І., доктор 
технічних наук, професор, ректор Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Бутенко Олександр Валерійович, аспірант Державного університету 
«Одеська політехніка», тема дисертації: «Автоматизована система 
керування установкою піролізу на основі ідентифікації складу твердих 
побутових відходів», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
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технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.027 в Державному 
університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 
 048) 705-73-88). Науковий керівник: Беглов К.В., кандидат технічних 
наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій автоматизації 
Державного університету «Одеська політехніка» 
Муратов Віктор Володимирович, аспірант Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», тема дисертації: «Удосконалення дослідження 
технологічних процесів, пристроїв і систем на основі планування 
експерименту», (151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.009 в Національному 
аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» (м. Харків, вул. Чкалова, 17, (057) 788-40-32). 
Науковий керівник - Кошовий М.Д., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії 
якості факультету систем управління літальними апаратами 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки 
 

16 Хімічна та біоінженерія 
Булаєвська Марина Олександрівна, аспірант Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Біотехнології штучного 
магнітомічення та природне магнітомічення клітин тварин», 
(162 Біотехнології та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.056 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Горобець С. В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри  
біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 
 

17 Електроніка та телекомунікації 
Нажм Ахмад Байдун, аспірант кафедри телекомунікацій 
Національного університету «Львівська політехніка», тема дисертації: 
«Розроблення інформаційно-телекомунікаційної платформи 
електронного урядування для забезпечення інтерактивної взаємодії із 
соціумом», (172 Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ.35.052.082 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий 
керівник: Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри телекомунікацій 
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18 Виробництво та технології 
Гунько Данило Тарасович, аспірант Української академії друкарства, 
тема дисертації «Розроблення нормованого растрового 
перетворення», (186 Видавництво та поліграфія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.101.006 в Українській академії друкарства (м. Львів, 
вул. Під Голоском, 19; ( (032) 242-23-40). Науковий керівник Луцків 
М.М.., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
Автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії 
друкарства 
 

19 Архітектура та будівництво 
Бойко Ярослав Олегович, завідувач навчально-наукової лабораторії 
біотехнології  Уманського національного університету садівництва, 
тема дисертації: «Фізіологічне обґрунтування інтегрованої дії біологічно 
активних речовин в посівах гороху озимого», (201 Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.010 в Уманському 
національному університеті садівництва, (Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Інститутська, 1,  (04744) 3-20-11). Науковий керівник: Карпенко 
В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з 
наукової та інноваційної діяльності Уманського національного 
університету садівництва 
 

20 Аграрні науки та продовольство 
Вечерська Людмила Анатоліївна, науковий співробітник лабораторії 
генетики, біотехнології та якості Інституту рослинництва імені В.Я. 
Юр’єва Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 
«Особливості розширення генетичного різноманіття вихідного 
матеріалу пшениці полби звичайної методом гібридизації», (201 
Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.366.001 в Інституті 
рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук 
України, (м. Харків, пр. Московський, 142, тел. (098) 949-45-24. 
Науковий керівник: Голік Олег Вікторович, доктор 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний 
науковий співробітник лабораторії селекції та фізіології пшениці 
Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії 
аграрних наук України 
Куць Уляна Степанівна, науковий співробітник відділу селекції риб 
Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук 
України, тема дисертації: «Рибницько-біологічна оцінка самців 
амурського сазана різного генезису в умовах промислової 
гібридизації», (207 Водні біоресурси та аквакультура). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.364.002 в Інституті рибного господарства НААН 
(03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135,  +38(094) 827-01-86). Науковий 
керівник: Грициняк І.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН 
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22 Охорона здоров’я 

Азаров Олександр Ігорович, заступник директора медичного 
інституту з лікувальної роботи, ПЗВО "Київський міжнародний 
університет", аспірант кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та 
оперативної хірургії Дніпровського державного медичного університету. 
Назва дисертації: «Морфогенез нирок щурів під впливом солей кадмію 
в пренатальному і ранньому постнатальному онтогенезі (анатомо-
експериментальне дослідження)», (22 Охорона здоров’я, 222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.040 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Нефьодова 
Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, в.о. завід. 
кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії 
Дніпровського державного медичного університету 
Бауман Софія Сергіївна, асистент кафедри дитячої стоматології 
Полтавського державного медичного університету, тема дисертації: 
«Патогенетичне обґрунтування первинної та вторинної профілактики 
хронічного катарального гінгівіту у дітей з хронічним гастродуоденітом» 
(221 – Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.019 в 
Полтавському державному медичному університеті (м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: Шешукова 
Ольга Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
дитячої стоматології Полтавського державного медичного університету 
Боряк Христина Радиславівна, асистент кафедри сімейної медицини 
і терапії Полтавського державного медичного університету, тема 
дисертації: «Фізіологічна роль балансу ядерних факторів транскрипції 
STAT1 та STAT6 в М1/М2 поляризації макрофагів за умов формування 
підвищеної маси тіла» (222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.601.026 в Полтавському державному медичному університеті (м. 
Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Весніна Людмила едуардівна, д.мед.н., професор, професор кафедри 
фізіології  Полтавського державного медичного університету 
Буров Андрій Миколайович, аспірант кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова, Харківський 
національний медичний університет, тема дисертації: 
«Експериментальне обґрунтування використання полікомпонентного 
гелю з нізином для профілактики та терапії ранової інфекції », (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.039 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, (057) 
707-73-27). Науковий керівник: Мішина М.М., доктор медичних наук, 
професор, завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та імунології 
ім. проф. Д.П. Гриньова Харківського національного медичного 
університету 
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Ван Цзивей, аспірант кафедри неврології Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Діагностика та прогноз 
транзиторних ішемічних порушень зору у пацієнтів з артеріальною 
гіпертензією», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.601.041 у Дніпровському державному медичному 
університеті (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-
48-48,). Науковий керівник: Погорєлов Олексій Вікторович, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри неврології Дніпровського 
державного медичного університету 
Ващенко Вікторія Леонідівна, заступник головного лікаря з 
акушерства та гінекології КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. 
М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради», тема дисертації: 
«Клініко-імунологічні механізми формування макрофагального 
дисбалансу при прееклампсії та оптимізація підходів до вторинної її 
профілактики» (222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
44.601.027 в Полтавському державному медичному університеті 
(м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Ліхачов Володимир Костянтинович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 Полтавського 
державного медичного університету 
Геращенко Роман Анатолійович, аспірант кафедри хірургії та 
судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України 
імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Ендовенозне електрозварювання 
у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.052 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Ходос В. А., 
доктор медичних наук, професор, кафедри хірургії та судинної хірургії 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика 
Гладких Федір Володимирович, молодший науковий співробітник 
групи променевої патології та паліативної медицини відділу радіології 
Державної установи «Інститут медичних радіології та онкології ім. С. П. 
Григор’єва Національної академії медичних наук України», м. Харків, 
тема дисертації: «Застосування кріоекстракту плаценти для корекції 
ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів 
(експериментальне дослідження)», (222 – Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.242.005 в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, 
вул. Переяславська, 23, тел. +38 (057) 373-41-43). Науковий керівник: 
Чиж М.О., виконуючий обов’язки завідувача відділу експериментальної 
кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 
Національної академії наук України, кандидат медичних наук, старший 
дослідник 
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Горбань Іванна Ігорівна, асистент кафедри терапевтичної 
стоматології Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, тема дисертації: «Роль перелому нижньої щелепи 
у розвитку системних порушень за умов політравми та їх корекція 
(клініко-експериментальне дослідження)», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.041 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Гудима А.А., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України 
Доброва Анна Олегівна, технічний фахівець організації "Менеджмент 
Сайенсиз фор Гелс", тема дисертації: «Дослідження хімічної взаємодії 
та розробка методик контролю якості лікарських препаратів з 
доксицикліном та амоксициліном», (226 Фармація, промислова 
фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.031 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Георгіянц Вікторія Акопівна, доктор 
фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри 
фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету 
Дудник Вадим Вікторович, лікар –стажист КНП «Куп'янське 
територіальне медичне об'єднання» КМРХО МОЗ України, тема 
дисертації: «Судово-медична діагностика странгуляційної асфіксії 
імуногістохімічним методом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.609.029 в Харківській медичній академії післядипломної 
освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: 
Яковцова Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри патологічної анатомії та гістології Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України 
Дудник Вадим Вікторович, лікар–стажист КНП «Куп'янське 
територіальне медичне об'єднання» КМРХО МОЗ України, тема 
дисертації: «Судово-медична діагностика странгуляційної асфіксії 
імуногістохімічним методом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.609.000 в Харківській медичній академії післядипломної 
освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: 
Яковцова Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри патологічної анатомії та гістологі,ї Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України 
Зуйкіна Єлизавета Володимирівна, асистент кафедри аптечної 
технології ліків Національного фармацевтичного університету, тема 
дисертації: «Експериментальне обґрунтування використання 
емульсійних основ в екстемпоральних м’яких лікарських засобах», (226 
Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.605.032 в Національному фармацевтичному університеті (61002, м. 
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Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: Половко 
Наталя Петрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного 
університету 
Іванкова Анастасія Валеріївна, аспірантка Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Особливості кардіоренальних та метаболічних порушень у хворих на 
гіпертонічну хворобу з різними варіантами екстрасистолій», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.028 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: Кузьмінова Н. 
В., професор кафедри внутрішньої медицини №1, доктор медичних 
наук, професор Вінницького національного медичного університету ім. 
М. І. Пирогова 
Ісаєва Ганна Олегівна, аспірантка кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова, Харківський національний 
медичний університет, тема дисертації: «Особливості мікробіологічних 
властивостей та антибіотикочутливості збудників захворювань органів 
дихання у дітей», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.037 в Харківському національному медичному університеті (м. 
Харків, просп. Науки 4, (057) 707-73-27). Науковий керівник: Мішина 
М.М., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова 
Харківського національного медичного університету 
Кремсарь Ірина Миколаївна, асистент Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Медико-
соціальне обґрунтування ресурсного забезпечення первинної медико-
санітарної допомоги для профілактики хвороб системи кровообігу», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.017 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). 
Науковий керівник: Клименко Вікторія Іванівна, доктор медичних наук, 
професорка, завідувачка кафедри громадського здоров’я факультету 
післядипломної медичної освіти Міжнародного гуманітарного 
університету МОН України 
Лазарук Тетяна Юріївна, аспірант кафедри внутрішньої медицини 
Буковинського державного медичного університету, тема дисертації: 
«Хронічний панкреатит та хронічне обструктивне захворювання легень: 
особливості коморбідності та лікування», (за спеціальністю: 222 – 
Медицина; галузь знань: 22 – Охорона здоров’я) Спеціалізована Вчена 
рада ДФ 76.600.026 у Буковинському державному медичному 
університеті (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372) 55 
17 39). Науковий керівник: Федів Олександр Іванович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб (Буковинський 
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державний медичний університет; м.Чернівці) 
Майбородіна Діана Дмитрівна, асистент кафедри стоматології ІПО 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, тема 
дисертації: «Комплексне лікування генералізованих захворювань 
пародонта у хворих з ожирінням із урахуванням показників медіаторів 
запалення, прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та клінічних 
особливостей коморбідної патології», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.047 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Антоненко М.Ю., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри стоматології Інституту 
післядипломної освіти Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця 
Малюванчук Світлана Василівна, асистент Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка», (226 
Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 
20.601.018 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник: Грицик А.Р. доктор 
фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичного 
управління, технології ліків та фармакогнозії Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України 
Матохнюк Марина Олександрівна, аспірантка Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Поліморфізм гена Кардіотрофіна-1 у чоловіків з 
есенціальною гіпертензією, що ускладнилась хронічною серцевою 
недостатністю. Діагностичне та клінічне значення», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.027 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: Жебель В.М., 
завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2, 
доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 
Москаленко Андрій Миколайович, спеціаліст з методів розширення 
товарного ринку ТОВ "Профі Еффект Солюшн", тема дисертації: 
«Фармакогностичне дослідження безсмертника приквіткового 
(Helichrysum bracteatum) та створення на його основі нових лікарських 
засобів», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.605.027 в Національному фармацевтичному університеті 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: 
Попова Наталія Вячеславівна, доктор фармацевтичних наук, 
професор, професор кафедри хімії природних сполук і нутриціології 
Національного фармацевтичного університету 



середа, 03 листопада 2021 р. 

 
35 

Мургузов Мургуз (громадянин Азербайджанської республіки), 
аспірант кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології 
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, 
тема дисертації: «Оптимізація діагностики та лікування  
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби асоційованої з синдромом 
обструктивного апное сну з урахуванням якості життя, стану 
оксидативного стресу і мелатоніну», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.609.030 в Харківській медичній академії 
післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). 
Науковий керівник: Опарін Анатолій Георгійович, доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри загальної практики - сімейної 
медицини Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України 
Олексин Христина Зеновіївна, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики 
оклюзійних порушень у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів», (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.015 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). 
Науковий керівник: Палійчук І.В., доктор медичних наук, професор, 
Заслужений винахідник України, завідувач кафедри стоматології 
післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 
університету МОЗ України 
Онищенко Анастасія Володимирівна, лікар-стоматолог дитячий 
Комунального підприємства «Міська дитяча клінічна стоматологічна  
поліклініка Полтавської міської ради», тема дисертації: «Профілактика 
та лікування гінгівіту у дітей молодшого шкільного віку з надмірною 
масою тіла» (221 – Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
44.601.029 в Полтавському державному медичному університеті (м. 
Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Шешукова Ольга Вікторівна, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри дитячої стоматології Полтавського державного 
медичного університету 
Павлова Ольга Сергіївна, асистент кафедри педіатрії №2 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН 
України, тема дисертації: «Ранні ознаки розвитку стеатозу та фіброзу 
печінки у підлітків хворих на ювенільний ідіопатичний артрит», (228 
Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.031 в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Страшок Лариса Анатоліївна, 
доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри підліткової 
медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України 
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Паламарчук Ірина Віталіївна, асистент кафедри біологічної та 
загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. 
М. І. Пирогова, тема дисертації: «Роль системи гідроген сульфіду в 
механізмах ушкодження міокарду та кардіопротекції за 
експериментального цукрового діабету», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.031 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: Заічко Н.В., 
завідувачка кафедри біологічної та загальної хімії, доктор медичних 
наук, професор Вінницького національного медичного університету ім. 
М. І. Пирогова 
Побєлєнський Костянтин Олегович, лікар-хірург Харківської клінічної 
лікарні на залізничному транспорті № 2 філії «Центр охорони здоров’я» 
АТ «Укрзалізниця», тема дисертації: «Кріодеструкція щитоподібної 
залози з дифузною гіперплазією на фоні артеріальної гіпертензії 
(експериментальне дослідження)», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.242.006 в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, вул. 
Переяславська, 23,  (057) 373-41-43). Науковий керівник: Легач Є. І., 
виконуючий обов'язки завідувача відділу кріоендокринології Інституту 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук 
України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник 
Сарахан Василь Миколайович, асистент кафедри загальної та 
клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного 
університету МОЗ України тема дисертації «Патогенетично 
обґрунтована корекція ендотеліальної дисфункції при цукровому 
діабеті з метою запобігання мікроциркуляторних ускладнень», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.007 в Одеському 
національному медичному університеті МОЗ України (м. Одеса, вул. 
Валіховський провулок 2, тел. (048) 717-89-07). Науковий керівник: 
Савицький Іван Володимирович, д.мед.н., професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи Одеського міжнародного медичного 
університету 
Солодовник Віталій Андрійович, провізор ТОВ «Мед-Сервіс»  
м. Дніпро, тема дисертації: «Розробка складу, технології і дослідження 
м’якої лікарської форми з піроктон оламіном та нафталаном 
знесмоленим для терапії і профілактики себорейного дерматиту 
волосистої частини голови», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.039 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського, 26; ☎ (061)224-64-69). Науковий керівник: Гладишев 
В.А., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри 
технології ліків Запорізького державного медичного університету МОЗ 
України 
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Тесленко Марія Юріївна, аспірант кафедри дитячих інфекційних 
хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони 
здоров'я України імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Клінічні 
особливості гострих кишкових інфекцій у дітей в залежності від 
збудника та обґрунтування їх профілактики» (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.050 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Чернишова 
Л.І., д. м. н., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої 
імунології Національного університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика 
Токар Ольга Михайлівна, асистент кафедри терапевтичної 
стоматології Буковинського державного медичного університету, тема 
дисертації: «Особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та 
профілактики захворювань пародонта та твердих тканин зубів у 
працівників підприємств первинної деревообробної промисловості 
Чернівецької області залежно від віку та стажу роботи», (за 
спеціальністю: 221 – Стоматологія; галузь знань: 22 – Охорона 
здоров’я) Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.024 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий керівник: Батіг Віктор 
Маркіянович, доктор медичних наук, завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології (Буковинський державний медичний університет; м. 
Чернівці) 
Тончева Катерина Дмитрівна, асистент кафедри пропедевтики 
ортопедичної стоматології Полтавського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Особливості ортопедичної реабілітації 
хворих з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового 
кровообігу по гемітипу» (221 – Стоматологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 44.601.030 в Полтавському державному медичному 
університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). 
Науковий керівник: Король Дмитро Михайлович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології 
Полтавського державного медичного університету 
Троян Олександра Сергіївна, аспірантка очної вечірньої форми 
навчання, асистентка кафедри загальної практики – сімейної 
медицини, дерматовенерології з курсом психіатрії Державного закладу 
«Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства 
охорони здоров’я України», тема дисертації: «Когнітивні порушення у 
пацієнтів з великим депресивним розладом: клініко-нейробіологічні 
аспекти діагностики та лікування», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.620.002 в Державній установі «Науково-дослідний 
інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» (м. Київ, 
вул. Кирилівська, 103; тел: (044) 468-32-15). Науковий керівник: Левада 
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О.А., доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної 
практики – сімейної медицини, дерматовенерології з курсом психіатрії 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства 
охорони здоров’я України» 
Ува-Агбонікхена Іріах Фестус, аспірант Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики руки 
після перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.019 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). 
Науковий керівник: Гриб Вікторія Анатоліївна, доктор медичних наук, 
професор, завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-
Франківського національного медичного університету МОЗ України 
Умаров Улугбек Акбарович (громадянин Республіки Узбекистан), 
тимчасово не працює, тема дисертації: «Фітохімічне дослідження 
продуктів комплексної переробки анісу звичайного», (226 Фармація, 
промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.034 в 
Національному фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: Колісник Сергій 
Вікторович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 
кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного 
фармацевтичного університету 
Хілініч Євгеній Сергійович, асистент кафедри післядипломної освіти 
лікарів стоматологів-ортопедів Полтавського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Вплив зубних пластинкових протезів на 
морфо-функціональний стан малих слинних залоз піднебіння» (221 – 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.031 в 
Полтавському державному медичному університеті (м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Нідзельський Михайло Якович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-
ортопедів Полтавського державного медичного університету 
Хоменко Маргарита  Андріївна, асистент кафедри педіатрії №2 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН 
України, тема дисертації: «Роль гастроінтестинальних пептидів і стан 
мікроекології кишечника у формуванні гепатобіліарної патології у 
підлітків з ожирінням», (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.609.032 в Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. 
Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Страшок 
Лариса Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача 
кафедри підліткової медицини, Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України 
Черней Надія Ярославівна, аспірант кафедри педіатрії та медичної 
генетики Буковинського державного медичного університету, тема 
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дисертації: «Обгрунтування корекції ендотеліальної дисфункції в дітей, 
хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки» (за 
спеціальністю: 228 – Педіатрія; галузь знань: 22 – Охорона здоров’я). 
Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.025 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий керівник: Сорокман Таміла 
Василівна, доктор медичних наук, професор, декан медичного 
факультету №4, професор кафедри педіатрії та медичної генетики 
(Буковинський державний медичний університет; м.Чернівці) 
Черняєв Михайло Михайлович, аспірант кафедри психотерапії 
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, 
тема дисертації: «Емоційні і патоперсонологічні предиктори 
постстресової психологічної дезадаптації у військослужбовців 
Державної Прикордонної Служби України», (225 Медична психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.033 в Харківській медичній 
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-
79-75). Науковий керівник: Маркова Маріана Владиславівна, доктор 
медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри психотерапії, 
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 
Шуминський Євген Валерійович, лікар стоматолог-хірург 
нейрохірургічного відділення №1, КНП "Київська міська клінічна лікарня 
швидкої медичної допомоги", тема дисертації: «Клініко-анатомічне та 
біомеханічне обгрунтування методів хірургічного лікування переломів 
верхньої щелепи», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.003.056 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Копчак А.В., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
 

26 Цивільна безпека 
Мещерякова Ірина Вікторівна, асистент кафедри безпеки 
життєдіяльності, тема дисертації: «Підвищення безпеки праці 
операторів з урахуванням параметрів світлового середовища 
виробничих приміщень», (263 Цивільна безпека). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.085.002 в Державному вищому навчальному закладі 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. 
Дніпро, вул. Чернишевського, 24А; тел: (056) 756-34-66). Науковий 
керівник: Бєліков А. С., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального 
закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» 
 

27 Транспорт 
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Кухтик Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри екології 
та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, 
тема дисертації: «Поліпшення паливної економічності та екологічних 
показників сучасних автомобілів раціональним прогрівом їх двигунів» 
(274 Автомобільний транспорт). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.059.006 у Національному транспортному університеті (01010, 
м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,  (044) 280-56-21). 
Науковий керівник: Гутаревич Ю. Ф., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри двигунів і теплотехніки Національного 
транспортного університету 
Нагребельна Людмила Павлівна, начальник Центру безпеки 
дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ», тема дисертації: «Удосконалення 
управління дорожнім рухом на магістральній вулично-дорожній мережі 
міст» (275 – Транспортні технології (за видами). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.059.007 у Національному транспортному університеті 
(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,  (044) 280-08-13). 
Науковий керівник: Поліщук В.П., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху 
Національного транспортного університету 
Чуйко Сергій Петрович, голова циклової комісії Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті) Відокремленого структурного 
підрозділу «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж 
Національного транспортного університету», тема дисертації: 
«Зниження енергоємності автобусів категорії М3 на міських 
маршрутах» (274 Автомобільний транспорт). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.059.005 у Національному транспортному університеті 
(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,  (044) 280-56-21). 
Науковий керівник: Кравченко О. П., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри автомобілі і транспортні технології, факультету 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки 
Державного університету «Житомирська політехніка» 
 
 

28 Публічне управління та адміністрування 
Дорош Ірина Миронівна, старший викладач кафедри 
адміністративного та фінансового менеджменту Національного 
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: 
«Адміністрування стресових ситуацій в органах публічної влади», (281 
Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.052.083 в Національному університеті «Львівська політехніка», 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  (032) 258-26-01, (032) 258-26-30). 
Науковий керівник: Подольчак Н.Ю., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового 
менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» 
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29 Міжнародні відносини 
Оніщенко Вероніка Вікторівна, аспірантка Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Міжнародний захист прав людини у бізнес-сфері», (293 Міжнародне 
право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.034 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Сироїд Т. Л., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і 
європейського права юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
Тананайко Тетяна Сергіївна, другий секретар відділу секторального 
співробітництва Директорату економічної дипломатії Міністерства 
закордонних справ України, тема дисертації: «Асиметрії та сценарії 
розвитку глобальної торговельної системи», (292 Міжнародні економічні 
відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.045 у Державному 
вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, 
 (044) 455-60-30). Науковий керівник: Яценко О. М., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і 
маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Фомін Павло Вікторович, аспірант Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Внутрішня система 
правосуддя міжнародних міжурядових організацій», (293 Міжнародне 
право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.033 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4, (057) 707-54-87). Науковий керівник: Сироїд Т. Л., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і 
європейського права юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
Шихелілі Джавіда Сафаїл огли, куратор з пробації у Департаменті 
Пробації Миністерства Юстиції Азербайджанскої республіки. Тема 
дисертації: «Каспійський регіон в політиці Росії та США», (291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.189 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Константинов В. 
Ю., кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
 
 


